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Tato diplomová práce se zabývá kybernetickou kriminalitou označovanou jako trestné 
činy proti osobám, konkrétně sexuálně motivovanými činy.  

Práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol. První kapitola pojednává obecně o 
kybernetické kriminalitě a způsobech jejího dělení, definuje některé základní pojmy, popisuje 
kriminogenní faktory kyberprostoru a některé typologie útoků pachatelů relevantní pro 
trestné činy proti osobám. V kapitole druhé jsou představeny aplikovatelné mezinárodní 
právní předpisy. Třetí kapitola popisuje problematiku a právní úpravu nedovolené, zejm. 
dětské pornografie. Pro další kapitoly autor využil vlastní systematiku a jejich obsah se 
částečně překrývá. Kapitola čtvrtá zkoumá fenomén sextingu a používání webkamer 
k sexuálním účelům jako dobrovolné aktivity. V páté kapitole je pak rozebráno, jak jsou tyto 
sexuální praktiky zneužívány ke groomingu, vydírání a komerčnímu sexuálnímu vykořisťování 
dětí. Třetí čtvrtá a pátá kapitola, které jsou vlastním jádrem práce, jsou koncipovány tak, že 
nejdříve je proveden kriminologický rozbor daného jednání, dále je věnován prostor 
obecným úvahám o právní regulaci, kazuistice, mezinárodní a evropské právní úpravě. 
Nakonec je vždy popsána konkrétní česká právní úprava. Závěr práce obsahuje kritické 
zhodnocení právní úpravy (i přístupu společnosti k popisovaným jednáním obecně) a některé 
úvahy de lege ferenda. 

Části věnující se kriminologickým aspektům, kazuistice a zahraniční a mezinárodní 
právní úpravě vycházejí především ze zahraničních zdrojů dostupných v anglickém jazyce. 
Uváděné zahraniční případy pochází zejm. ze Spojených států Amerických, Velké Británie, 
Kanady a Austrálie. Z mezinárodní úpravy je pozornost věnována Úmluva o kyberkriminalitě, 
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání 
Směrnice 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a 
proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV. Části 
věnované české právní úpravě vycházejí z detailního zkoumání platného práva, rozhodovací 
praxe soudů a odborné literatury.  
  


