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Diplomantka si pro svou práci zvolila téma specifických problémů metodiky vyšetřování 

trestného činu znásilnění. Ačkoliv je znásilnění tradičním trestným činem objevujícím se 

v trestních zákonech od nepaměti, nejedná se o téma neaktuální, ba naopak. Způsoby jeho 

vyšetřování se neustále vyvíjejí a s tím vzniká i potřeba tento vývoj reflektovat.  

 

Autorka v diplomové práci prokázala dostatečné teoretické znalosti jak z hlediska samotné 

kriminalistiky, tak i kriminologie a trestního práva procesního. To je patrné v celé její práci, 

která má charakter interdisciplinární, kdy se autorka zaměřuje na různé vědní obory, které 

mohou do vyšetřování znásilnění vstupovat. Diplomantka rovněž prokázala dostatečnou 

orientaci v odpovídajících materiálech a dokázala oddělit pro její práci podstatné zdroje od 

těch nepodstatných. Při vytváření své práce autorka používala standardních vědeckých metod 

typických pro danou problematiku, které navíc obohatila o provedení vlastního výzkumu. 

 

Autorka si hned v úvodu vytyčila za cíl zjistit, nakolik jsou oběti znásilnění vystaveny 

sekundární viktimizaci v procesu vyšetřování a následně v řízení před soudem. Tohoto úkolu 

se chopila poměrně zdařile a je možné konstatovat, že ve své práci stanovených cílů dosáhla 

samostatně a způsobem, který odpovídá základním požadavkům na obdobný druh vědecké 

práce. 

 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově i s přílohami je 

vypracována na 123 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 113 stran. 

Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce i seznam klíčových slov. Text sám je 

přehledně strukturován do 5 kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly. V první 

části práce se autorka zaměřila na historickoprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty 

znásilnění. Následuje stěžejní část její práce spočívající v emperickém výzkumu a 

interpretacích jeho výsledků. Konečně se autorka zabývá i situaci ohledně vyšetřování 

znásilnění v USA a navrhuje některá řešení problémů, na které při svém studiu narazila.  

Diplomantka tak pro svou práci zvolila logickou strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré 

orientaci v práci. Autorka při svém výkladu postupuje od obecného ke konkrétnímu, což 

napomáhá lepšímu pochopení ze strany čtenáře. 

 

Autorka s ohledem na zvolené téma zvolila dostatečný a reprezentativní okruh pramenů, mezi 

nimiž nechybí ani několik zahraničních. 

 

Autorka správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomantka správně a v souladu 

s citační normou fakulty odkazuje na internetové zdroje, u kterých uvádí nejen kompletní 

webovou adresu, ale i datum a čas zobrazení. Přehlednosti odkazů na prameny prospívá i 
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využívání citační zkratky „tamtéž“ namísto zbytečného znovu uvedení odkazované publikace. 

Škoda jen, že autorka rovněž nevyužila i zkratky „cit. dílo“. 

 

Hloubka autorkou provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako 

dostačující, přesto však musí oponent diplomantce vytknout značné (více jak dvojnásobné) 

překročení určeného rozsahu práce a skutečnost, že se až příliš nechala unést svým 

viktimologickým pohledem na zpracovávané téma, na základě čehož její práce vykazuje spíše 

prvky kriminologické nežli kriminalistické. To se projevuje zejména v jejích názorech na 

provedení jednotlivých vyšetřovacích úkonů, u nichž akcentuje pouze a jen to, aby tyto 

nezpůsobovaly sekundární viktimizaci, a to, zdali povedou k řádnému zjištění skutečností 

významných pro samotné trestní stíhání obviněných, je již pro autorku v podstatě podružné.  

Naopak velmi kladně lze vyzdvihnout autorčinu snahu přispět k tématu vlastním výzkumem (i 

když nesporně subjektivním a s poněkud otaznou vypovídající hodnotou), což je opravdu 

ojedinělé. Úroveň práce rovněž zvyšuje, že autorka k využívaným pramenům a poznatkům 

přistupuje kriticky a sama s nimi polemizuje. Rovněž se neobává k problematickým otázkám 

zaujmout svůj vlastní názor, který se snaží podpořit vlastními či převzatými argumenty. 

Pokud jsou autorčiny závěry příliš jednostranné nebo nezohledňující různé aspekty daného 

problému, je to zjevně dáno její nezkušeností s praktickou aplikací práva a kriminalistiky 

v praxi. 

 

Úprava práce je na vynikající úrovni, autorka vhodně organicky do textu zařazuje zajímavé 

obrazové přílohy a grafy. Autorský text diplomantky je poměrně čtivý, na dostatečné 

stylistické úrovni. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a překlepů, které se v 

ní nacházejí pouze sporadicky. 

 

Oponent má nad rámec výše uvedeného k předložené práci tyto konkrétní poznámky a 

připomínky:  

 

V historickém výkladu autorka uvádí, že základní kodifikací rakouského trestního práva se 

stal tzv. říšský trestní zákon z r. 1852. To je však značně zavádějící, neboť ke kodifikaci 

trestního práva (a to včetně TČ znásilnění, resp. násilného smilstva) docházelo již mnohem 

dříve, a to např. josefínským zákoníkem o zločinech a trestech z r. 1787 nebo zákoníkem o 

zločinech a těžkých policejních přestupcích z r. 1803, které autorka vůbec nezmiňuje. 

 

Na str. 7 diplomantka uvádí, že znění § 241 TZ z roku 1961, účinného od 1.5.2001 se příliš 

nelišilo od současné podoby v novém trestním zákoníku. S tímto názorem nelze souhlasit, 

neboť nový trestní zákoník kriminalizuje jako znásilnění donucení k jakémukoliv pohlavnímu 

styku, nejen souloži nebo obdobnému pohlavnímu styku. 

 

Autorčiny kategorické závěry o trestání znásilnění nepodmíněným trestem jsou příliš zaujaté, 

když její úvahy vůbec nezohledňují osobu pachatele. 

 

Výše uvedená pochybení a připomínky nemohou podstatným způsobem snížit jinak výbornou 

úroveň práce.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 

Může se znalec – psycholog – vyjadřovat k tomu, zda je konkrétní výpověď pravdivá, či 

nikoliv? 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 1 
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V Praze dne: 16.5.2014                                                           

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D., 

v.r. 

oponent diplomové práce 


