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1. Aktuálnost tématu:
Nebezpečné pronásledování je relativně novým trestným činem, který byl po vzoru
zahraničních právních úprav zaveden do českého právního řádu trestním zákoníkem z roku
2009. Přezkoumání jeho právní úpravy na podkladě studia dosavadních poznatků a zkušeností
aplikační praxe je proto nepochybně společensky potřebné.
2. Náročnost tématu:
Práce vyžaduje důkladné studium teoretických i praktických otázek spjatých s právní
úpravou skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování a její aplikací
v praxi. K hlubšímu pohledu na vznik a vývoj fenoménu stalkingu, jeho konkrétní fomy,
osobnost jeho pachatelů a jeho obětí je zapotřebí se seznámit s literárními prameny z oblasti
forenzní psychologie a psychiatrie. Žádoucí je i získání patřičného rozhledu po zahraničních
právních úpravách.
3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:
Cílem diplomové práce je komplexní náhled na trestný čin nebezpečného
pronásledování v kontextu stalkingu jakožto aktuálního společenského problému a z něho
vycházející analýza současné právní úpravy (viz str. 8 práce). Takto stanovený cíl práce lze
považovat za vhodný.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol (vedle úvodu a závěru), které jsou dále podrobně
vnitřně členěny, což činí práci přehlednou a umožňuje čtenáři snadnou orientaci v textu.
Systematika práce je koncipována v souladu se sledovaným cílem. Východiskem
práce je pojednání o pojmu stalkingu, jeho vývoji a nejčastějších formách. Po této vstupní
části následuje stručná charakteristika důvodů a okolností vzniku antistalkingové legislativy
v České republice. Vlastnímu rozboru trestného činu nebezpečného pronásledování ještě
předchází přehled některých psychologických poznatků o osobnosti pachatele – stalkera a
oběti stalkingu, včetně související problematiky pomoci oběti a právní úpravy jejích práv.
V rámci analýzy platné právní úpravy trestného činu nebezpečného pronásledování se
diplomantka nezabývá nejen jednotlivými znaky skutkové podstaty, ale věnuje pozornost i
otázce souběhu nebezpečného pronásledování s dalšímu trestnými činy, otázce jeho trestání a
některým souvisejícím procesním otázkám. Výklad je doplněn nástinem vybraných úprav
zahraničních. Práci uzavírá stručná rekapitulace obsahu celé práce, včetně návrhů de lege
ferenda. Výklad je vyvážený, poskytující ucelený obraz dané problematiky. Představu o jejím
významu by však mohla vhodně dokreslit data z policejní a justiční statistiky, která v práci
postrádám.
Po metodologické stránce práce vychází ze studia přiměřeného okruhu literatury,
judikatury a internetových zdrojů. Práce s literaturou je pečlivá a odpovídá stanovené normě.
Po obsahové stránce mám k práci jen několik dílčích připomínek. Na str. 37 odst. 2
není jasné, jaké ochranné opatření má diplomantka na mysli, resp. jaký právní předpis uložení
takového ochranného opatření umožňuje. Bylo by vhodné, kdyby diplomantka ke kritice
konstrukce skutkové podstaty trestného činu nebezpečného pronásledování připojila alespoň

nástin jejího navrhovaného znění (srov. výklad na str. 47, kde se sice diplomantka dovolává
německé právní úpravy, ale její přesné znění neuvádí; úprava existující ve Velké Británii
v podobě, v jaké je zmiňována na str. 73 a 74 podle mého názoru není hodná následování).
V rozporu s platnou právní úpravou a tudíž vyžadující bližší vysvětlení je doporučení
diplomantky využívat častěji institut zabezpečovací detence (viz str. 65 práce). V rozboru
procesních hledisek (str. 66 a násl.) by mělo mít své místo i předběžné opatření podle § 88d
trestního řádu.
4. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem by měly být doplněny a zpřesněny znaky
skutkové podstaty trestného činu stalkingu?
5. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře.
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