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1. Aktuálnost (novost) tématu: Otázka trestní odpovědnosti za trestné činy proti důstojnosti 

v sexuální oblasti je aktuálním tématem, kterému je trestněprávní teorií i praxí věnována značná 

pozornost. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného a 

kriminologie;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje zpracování tématu, které hloubkou analýzy a 

šíří zpracování úzce vymezeného tématu přesahuje standard diplomových prací. Výraznou 

předností práce je, že se autor neomezuje na pasivní přístup k psaní práce, ale mnohdy aktivně 

pracuje s textem, do kterého srozumitelně promítá vlastní hodnocení a názory, které logicky ústí 

v úvahy de lege ferenda. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomant si za cíl práce vytkl bližší vymezení trestného činu podle § 186 tr. 

zák., popsání základních znaků jeho skutkové podstaty a systematického zařazení v trestním 

zákoníku. Tento cíl se mu zcela podařilo splnit, přičemž se však autor tohoto cíle striktně 

nedržel, ale práce má podstatně širší záběr. Výslednou podobu práce vnímám velmi pozitivně. 

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Autor zcela korektně uvádí zdroje, ze kterých čerpá, a to způsobem, který umožňuje snadné 

rozlišení názorů a výsledků vlastního bádání autora od prací jiných autorů. 

 

- logická stavba práce – Jedná se ve svém celku o velmi zdařilé zpracování tématu i co do 

stavby práce, tedy po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou strukturu. 

Po nezbytném úvodu se práce zabývá historickým vývojem sexuálních trestných činů a 
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pokračuje současnou právní úpravou, konkrétně postavením trestných činů proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti v rámci zvláštní části trestního zákoníku a podrobným 

rozborem společných znaků sexuálních trestných činů. Samostatná kapitola je věnována 

trestnému činu sexuálního nátlaku podle § 186 tr. zák., v rámci které autor věnuje zvláštní 

pozornost mimo jiné objektu trestného činu a jeho objektivní stránce, kde podrobně 

analyzuje její jednotlivé znaky. Dále se autor v této kapitole věnuje i subjektivní stránce 

předmětného trestného činu a jeho subjektu. Autor neopomíjí ani kvalifikované skutkové 

podstaty a vývojová stadia trestného činu. Samostatná kapitola je věnována komparaci 

trestného činu sexuálního nátlaku s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, a to 

včetně možnosti jejich jednočinného souběhu. Práce se krátce zabývá i sexuálním trestným 

činům ve Velké Británii. Následuje kapitola podrobně se zabývající kriminologickými 

aspekty mravnostní kriminality. Před závěrem, ve kterém autor výsledky své práce a 

současnou právní úpravu krátce hodnotí, je zařazena i část práce věnující se mezinárodnímu 

kontextu, konkrétně Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a 

domácímu násilí. 

 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – Citace literatury jsou 

standardní, přičemž lze obzvláště ocenit vyhledání většího množství zdrojů a velmi dobrou 

práci s nimi. Lze mít pouze zcela formální výtku stran občasného nedůsledného dodržování 

citačního stylu při psaní jmen autorů velkými písmeny (např. viz str. 82 odborné články a 

příspěvky). Pozitivně vnímám snahu o komparaci se zahraniční právní úpravou, ale určitou 

slabinou je v tomto kontextu úplná absence cizojazyčné literatury.  

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Autor téma analyzuje do odpovídající 

hloubky, a to způsobem přesahující standard diplomových prací. Ocenit lze také šíři 

analýzy, protože autor se důsledně a většinou i úspěšně snažil obsáhnout všechny aspekty 

trestného činu sexuálního nátlaku. 

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - Text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění. 

Autor text doplnil o přehledovou tabulku, kde to bylo vhodné (str. 56). 

 

- jazyková a stylistická úroveň – Zcela vyhovující, prostá zjevných gramatických chyb 

a překlepů. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 V jakém případě byste považoval za naplněný znak zneužití postavení a z něho vyplývající 

důvěryhodnosti nebo vlivu v případě známého politika (str. 31)? 

 Které stěžejní pojmy použité trestním zákoníkem považujete za vhodné upravit výkladovým 

ustanovením a jakým způsobem (str. 77)? 

 

V Praze dne 20. února 2018 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


