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1. Aktuálnost (novost) tématu: Věnování se trestněprávním aspektům pornografie je nepochybně
namístě, zejména pak s ohledem na rozvoj informačních a komunikačních technologií, které vedou
ke snadnému šíření a dostupnosti pornografie v elektronické podobě, a s tím spojený boj proti
výrobě a šíření dětské pornografie, a to jak na poli mezinárodním, tak z hlediska národního práva současná trestněprávní úprava nově postihuje jednání v podobě účasti na pornografickém
představení dítěte a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Vybrané téma je proto
nepochybně aktuální.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba především znalosti platného práva na úrovni národní i
mezinárodní, autor uplatnil též historizující přístup a komparaci
- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval vyčerpávající množství údajů
včetně judikatury a zahraničních zdrojů
- použité metody – zcela odpovídají tématu
3. Kritéria hodnocení práce:
- logická stavba práce – práce má přehlednou a logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe
přirozeně navazují a práce představuje komplexní zpracování zvolené problematiky.
V úvodu mohlo být zařazeno několik slov k metodologii práce, nicméně s ohledem na
celkovou kvalitu textu je to jen drobný nedostatek. Po velmi dobře zpracované pojmové
části se autor věnuje postihu pornografie v mezinárodním měřítku, dále pokračuji již národní
úpravou (se zohledněním mezinárodních vlivů), a to jejím vývojem a následně platnou
právní úpravou, kdy analyzuje jednotlivé vybrané skutkové podstaty. Více prostoru než
několik zmínek v průběhu práce mohl věnovat nové skutkové podstatě navazování
nedovolených kontaktů s dítětem, nicméně jak je uvedeno výše, práce je i tak velmi kvalitní
a autor sám deklaruje, že nemá v úmyslu se danou skutkovou podstatou zabývat. Před
samotným závěrem nechybí ani autorovy úvahy de lege ferenda, včetně navržení
konkrétních paragrafových znění
- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace odkazovaných
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zdrojů jsou standardní a jednotné, volba citace zkrácených internetových zdrojů je vhodná
(pominu-li obvyklé citování judikátů bez uvádění internetového odkazu vůbec). Autor hojně
využívá poznámkový aparát nad rámce citace odkazovaných zdrojů
hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – autor podává velmi podrobnou a přesnou
analýzu, a to po stránce pojmosloví (včetně etymologie a historického vývoje) i z hlediska
platného práva, se zohledněním relevantní judikatury a literatury
úprava práce (text, grafy, tabulky) - text je přehledně členěn, z hlediska formální úpravy
nelze práci nic vytknout
jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, bez chyb

4. Případné další vyjádření k práci: Jedná se o velmi zdařilý text, která převyšuje nároky kladené
na diplomovou práci, a to zejména po stránce obsahové, ale i co do použitých pramenů. Autor
jednoznačně prokázal svou velmi dobrou orientaci v problematice, stejně tak jako v oblasti trestního
práva vůbec.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:


Nechť autor shrne své nejpodstatnější návrhy de lege ferenda

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)

V Praze dne 19. ledna 2015

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
vedoucí práce
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