
Resumé v českém jazyce 

Tématem této diplomové práce je trestný čin nebezpečného pronásledování podle § 354 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Tento trestný čin postihuje v rovině trestního práva 

jev známý pod pojmem stalking. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na nebezpečné 

pronásledování v širších než jen trestněprávních souvislostech, a porovnat trestný čin 

nebezpečného pronásledování podle českého právního řádu s vybranými zahraničními 

právními úpravami. 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou větších částí. První část, jejímž obsahem jsou 

kapitoly první až čtvrtá, nahlíží problematiku z kriminologického a forenzně psychologického 

pohledu, druhá část se věnuje rozboru právní úpravy. 

 První kapitola je věnována důkladnému vymezení pojmu stalkingu včetně vyvrácení 

mýtů, které jsou s tímto jevem běžně spojovány. Následuje krátké nastínění historického 

vývoje fenoménu stalkingu a rozbor jeho jednotlivých forem, přičemž větší pozornost je 

věnována ex-partner stalkingu, kyberstalkingu a pronásledování veřejně známých osobností. 

Dále je zde popsán vývoj a počátky antistalkingové legislativy u nás. 

 Druhá kapitola se blíže zabývá osobou pachatele stalkingu z hlediska kriminologie a 

forenzní psychologie. Zaměřuje se na rozbor jednotlivých typů pronásledovatelů podle 

vybraných typologií. Na kapitolu věnovanou pachatelům stalkingu plynule navazuje kapitola 

třetí o posuzování nebezpečnosti pronásledování právě ve vztahu k uvedeným typologiím. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje osobě oběti – rozebírá dopady pronásledování na oběť, 

zejména na její psychiku a možnosti a způsoby efektivního poskytování pomoci obětem 

pronásledování. Dále je pozornost věnována takzvanému syndromu falešné viktimizace. Do 

této kapitoly je logicky začleněna také podkapitola, která se blíže zabývá zákonem o obětech 

trestných činů. 

 Pátá kapitola této diplomové práce, kterou lze označit vzhledem ke zvolenému tématu 

za stěžejní, se věnuje vyčerpávajícímu rozboru hmotněprávních aspektů trestného činu 

nebezpečného pronásledování podle § 354 trestního zákoníku. Do této kapitoly je začleněna 

také úvaha o povaze trestného činu nebezpečného pronásledování – tedy zda se jedná o 

trestný čin trvající nebo o pokračování v trestném činu. 

 Šestá kapitola poskytuje ucelený pohled na vztah trestného činu nebezpečného 

pronásledování k jiným ustanovením v českém právním řádu, a to jak ustanovením práva 

veřejného, tak ustanovením práva soukromého. 



 Sedmá kapitola je věnována komparaci právních úprav Spolkové republiky Německo 

a Rakouské republiky.  

 Závěrem jsou veškeré shromážděné poznatky shrnuty, zhodnoceny a doplněny o 

úvahy de lege ferenda. 


