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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Denisy Brdlíkové na téma 

Ochrana obětí trestných činů 

 

Téma zpracované diplomové práce je aktuální. V současné době existuje jen malý počet 

odborných prací, které by se zabývaly touto tematikou. Dále v práci nutno ocenit také časté 

prostoupení problematiky obětí trestných činů jejími kriminologickými (viktimologickými) a 

psychologickými aspekty, jež jsou s touto neodmyslitelně spjaty. Obdobně je pak 

chvályhodné, že diplomantka nezůstává pouze u strohého, bezduchého výkladu, nýbrž svou 

práci obohacuje i svými návrhy de lege ferenda, tj. návrhy možností jak dané, v práci 

vzpomínané, problémy pro futuro řešit. Diplomovou práci zhodnocuje, že diplomantka 

porovnává českou právní úpravu s právní úpravou německou. Od tohoto srovnání si patrně 

autorka slibovala větší inspirační zdroj pro českou právní úpravu, nakonec však na str. 61-62 

konstatuje, že „oproti očekávání, a i přes značné množství zákonů přijatých za účelem 

ochrany obětí trestných činů, nevyniká německá právní úprava nijak výrazněji nad českou. 

Německý trestní řád zná některé instituty české úpravě neznámé, jako jsou vedlejší žaloba 

nebo soukromá žaloba, u druhé zmíněné však sama německá teorie uvádí, že se jedná o 

institut spíše neúčinný, a především téměř nepoužívaný.“   

Diplomová práce byla vypracována na půdorysu jen omezeného počtu odborných 

pramenů. S použitými prameny pracovala správně.  

Osnovu práce tvoří úvod, sedm kapitol dále vnitřně rozčleněných a závěr práce. 

Diplomantka postupně pojednává o vývoji právní úpravy ochrany obětí, o nedostatcích 

českého zákona o ochraně obětí, o novele, kterou přinesl zákon č. 56/2017 Sb., o náhradě 

škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení v trestním řízení a nakonec o již 

zmíněné německé právní úpravě. 

o ochraně obětí, resp. zvlášť zranitelných obětí v mezinárodním i českém kontextu, o 

pojmovém vymezení (poškozený, oběť), o problematice viktimologie a o jednotlivých 

kategoriích obětí trestných činů (dítě, senior, oběti trestných činů z nenávisti etc.) a nakonec o 

procesních právech obětí v trestním řízení. 

Po obsahové stránce diplomová práce vyhovuje standardům kvalifikační práce tohoto typu. 

Juristický rozbor je dostatečně odborný i obecně srozumitelný, neshledala jsem v práci 

obsahovou chybu, diplomantka se snaží posunout poznání problematiky obětí trestných činů o 

něco dopředu v rámci rozsahu diplomové práce. 
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Doporučuji proto diplomovou práci Denisy Brdlíkové k ústní obhajobě. 

Při ústní obhajobě by bylo žádoucí, kdyby se diplomantka soustředila na porovnání české 

právní úpravy ochrany obětí s německou právní úpravou a kdyby odpověděla na otázku, zda 

existuje nějaký institut české právní úpravě neznámý, který by mohl být pro českou právní 

úpravu inspirující (právě z německé právní úpravy). 

Diplomovou práci hodnotím: velmi dobře 

 

 

 

 

V Praze 9. 9. 2018                                                              JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  

                                                                                            oponent                    

 

 

 


