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Diplomant si pro svou práci zvolil téma sexuálního nátlaku a dalších sexuálních trestných 

činů. Ačkoliv se mravnostní kriminalita a trestné činy ji postihující objevují (pod různými 

pojmenováními) v trestních zákonech od nepaměti, nejedná se o téma neaktuální, ba naopak. 

Jako se ve společnosti značně mění pohled na sexualitu, mění se i trestněprávní regulace se 

sexuálními delikty spojená. Paradoxně však čím uvolněněji se ve společnosti k projevům 

sexuality navenek stavíme, tím více se rozšiřuje kriminalizace společensky závadných 

sexuálních jednání. Tak tomu je i v České republice, kde s přijetím nového trestního zákoníku 

byl rozšířen výčet sexuálních trestných činů mimo jiné právě i o sexuální nátlak. S tím ovšem 

vzniká i potřeba tento vývoj v právní úpravě trestního práva reflektovat.  

 

Autor v diplomové práci prokázal dostatečné teoretické znalosti jak z hlediska samotného 

trestního práva hmotného, tak i kriminologie, jejímiž aspekty se v práci rovněž významně 

zabývá. Diplomant rovněž prokázal dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a 

dokázal oddělit pro jeho práci podstatné zdroje od těch nepodstatných. Při vytváření své práce 

autor používal standardních vědeckých metod typických pro danou problematiku, zejména 

komparaci a analýzu textů. 

 

Autor si hned v úvodu vytyčil za cíl blíže vymezit pro čtenáře trestný čin sexuálního nátlaku a 

zařadit jej do systému ostatních sexuálních trestných činů, a to i s ohledem na stávající 

judikaturu našich soudů; své závěry pak porovná s Německou a Rakouskou spolkovou 

republikou. Tohoto úkolu se chopil poměrně zdařile a je možné konstatovat, že ve své práci 

stanovených cílů dosáhl 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 100 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 86 stran. 

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

přehledně strukturován do 7 kapitol, které se dále člení na jednotlivé podkapitoly. V první 

části práce se autor zaměřil na historický vývoj úpravy sexuálních trestných činů. Následuje 

kriminologický exkurz do mravnostní kriminality. Třetí velmi krátká část představuje jakýsi 

trestněprávní úvod do sexuálních trestných činů. Těžiště práce spočívá ve čtvrté kapitole, ve 

které autor podává v podstatě komentář ke stávající úpravě trestného činu sexuálního nátlaku, 

a to jak v jeho základních skutkových podstatách, tak i v těch kvalifikovaných, přičemž se 

v jejím závěru věnuje i vývojovým stádiím tohoto trestného činu. V další kapitole autor 

porovnává a ukazuje na rozdíly mezi trestným činem sexuálního nátlaku, znásilnění a 

pohlavního zneužití. Přitom neopomíjí se věnovat také možným případům jejich jednočinného 

souběhu. Předposlední kapitolu diplomant věnuje třem případům sexuálního nátlaku z praxe, 
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které díky zveřejnění ve sdělovacích prostředcích dosáhly popularity i u širší veřejnosti a 

které řešily i soudy vyšších stupňů. V poslední kapitole pak autor čtenáři předkládá své úvahy 

de lege ferenda týkající se sexuálních trestných činů. Diplomant tak pro svou práci zvolil 

logickou strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Autor při svém výkladu 

postupuje od obecného ke konkrétnímu, což napomáhá lepšímu pochopení ze strany čtenáře. 

Na druhou stranu lze z hlediska přehlednosti a vytyčených cílů práce autorovi vytknout, že 

svou komparaci naší právní úpravy se zahraničím (SRN, Rakousko a Slovensko) doslova 

roztříštil do jednotlivých kapitol, kde se zabývá již konkrétními problémy. Pro čtenáře je tak 

těžké vytvořit si na základě autorova výkladu ucelený náhled na rozdíly v uvedených právních 

úpravách, resp. dá mu to velkou „fušku“. 

 

Autor s ohledem na zvolené téma sice zvolil dostatečný a reprezentativní okruh pramenů, 

zcela však mezi nimi chybí jakékoliv zahraniční (odhlédneme-li od těch slovenských), což 

s ohledem na neomezenost sexuálních deliktů na národní úroveň i zvolený dílčí cíl práce 

v podobě komparace mezi úpravami představuje pro oponenta určitý nedostatek. 

 

Autor správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomant správně a v souladu 

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

webovou adresu, ale i datum zobrazení. Přehlednosti odkazů na prameny práce prospívá i 

využití citačních zkratky „tamtéž“; škoda jen, že autor rovněž nevyužil také citační zkratky 

„cit. dílo". 

 

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

dostačující, přesto však musí oponent diplomantovi vytknout, že zejména kriminologický 

výklad se v podstatě minimálně zaměřuje na samotný sexuální nátlak a věnuje se hlavně 

pohlavnímu zneužití a znásilnění. 

 

Úprava práce je na dobré úrovni. Autorský text diplomanta 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:  

 

Autor několikrát v práci kritizuje, že ve slovenské trestní úpravě se nemůže žena dopustit 

znásilnění (obětí musí být žena a musí dojít k souloži), přičemž její jednání by se posoudilo 

jako vydírání. Takový názor je však nesprávný, a to hned v dvojím směru. Lze si totiž 

představit, že žena donutí jinou ženu k souloži se spolupachatelem (mužem), popř. takto 

donutí k souloži celý pár (např. namířenou pistolí). V takovém případě by se jednalo vůči 

oběti o znásilnění, kde žena by byla buď spolupachatelkou (v první alternativě) či pachatelkou 

(ve druhé alternativě, a to vůči oběti - ženě). I v případě, kdyby se o takový případ nejednalo, 

posoudilo by se její jednání jako trestný čin sexuálního násilí dle § 200 slovenského trestního 

zákona, nikoliv jako vydírání! 

 

Na str. 45 autor uvádí, že manžel, který sám svlékne svou ženu v době, kdy ta z důvodu 

opilosti upadla do hlubokého spánku, zneužil takto bezbrannosti své manželky k tomu, aby jí 

přiměl k sebeobnažování. Takový závěr je vysloveně absurdní. 

 

Autor v úvahách de lege ferenda přejímá návrh Visingera, aby u trestného činu pohlavního 

zneužití byla speciální možnost netrestání mladistvého pachatele v případě „dobrovolného, 
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určitého a vážně míněného svolení poškozeného“. Autor se však vůbec kriticky nezamýšlí nad 

tím, když by „dobrovolný, určitý a vážně míněný souhlas“ dalo dítě např. o věku 9 let. Asi 

těžko by pak byl udržitelný názor autora, že takové pohlavní zneužití by nemělo být trestáno. 

 

Výše uvedená pochybení a připomínky však nemohou podstatným způsobem snížit jinak 

slušnou úroveň práce.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 

1.) Je někdy vyžadováno pouze nedbalostní zavinění k naplnění kvalifikované skutkové 

podstaty uvedené v § 186 odst. 3 písm. a) TZ? Pokud ano, v jakém případě a proč? 

2.) Autor v práci neupozornil na rozdílnost trestních sazeb při naplnění kvalifikovaných 

skutkových podstat uvedených v § 186 odst. 5 písm. a) TZ a v § 187 odst. 2 TZ 

(obzvláště při uvážení možnosti nedbalostního zavinění v případě kvalifikované 

skutkové podstaty sexuálního nátlaku) a naopak shodnou trestní sazbu uvedenou 

v ustanoveních § 185 odst. 3 písm. a) TZ a § 186 odst. 5 písm. a) TZ. Jaký je na tuto 

skutečnost názor diplomanta? Doplnil by nějak své úvahy de lege ferenda? 

 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 2. 

 

V Praze dne: 15.12.2015                                                           

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D., v.r. 

oponent diplomové práce 


