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Hodnocení 

diplomové práce Denisy Brdlíkové 

Ochrana obětí trestných činů 

 

Diplomová práce o rozsahu 63 stran textu a dalších několika stran obsahujících seznam 

použité literatury a další náležitosti diplomové práce je napsána na aktuální a společensky 

závažné téma. Poškozený je jedním z nejdůležitějších subjektů trestního řízení a jednou 

z důležitých stran trestního řízení. Aktuálnost tématu je umocněna přijetím zákona č. 45/2013 

Sb., o obětech trestných činů, který přinesl komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů, 

dosud roztříštěnou do několika zákonů, a který novelizoval také trestní řád. Původní znění 

zákona o obětech trestných činů bylo shledáno (jako v mnoha dalších výstupech české trestní 

legislativy) jako nedostatečné a zákon byl novelizován. Zatímco první novela (zák. č. 77/2015 

Sb.) byla spíše technickou novelou spojenou s implementací trestního práva EU, k přípravě 

druhé a zatím poslední novely zákona o obětech se přistoupilo přibližně rok po nabytí 

účinnosti zákona. Důvodem tohoto kroku byly zejména zjištěné nedostatky v implementaci 

směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla 

pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, kdy při projednávání návrhu zákona již 

nebylo možné reagovat na některé změny, ke kterým došlo v souběžně vyjednávané směrnici 

na půdě Evropského parlamentu, a dále se zohlednily poznatky, které byly nabyty v rámci 

implementačních workshopů. Zároveň bylo této příležitosti využito k tomu, aby se 

reflektovaly zkušenosti praxe z aplikace zákona o obětech trestných činů. Novela byla 

provedena zák. č. 56/2017 Sb. Zajímavé je, že diplomantka o této novele zákona o obětech 

trestných činů hovoří (v kapitole 5.), ale nikde necituje její číslo a ani v seznamu použitých 

právních předpisů neuvádí zákon, který tuto novelu provedl. Trochu to koliduje 

s proklamovaným cílem práce (str. 62 shora), že pozornost v diplomové práci byla věnována 

zejména vývoji legislativy. 

Osnova práce je logická, po pojmoslovných otázkách a přehledu vývoje legislativy 

pojednává o obsahu zákona o obětech trestných činů a v závěrečné sedmé kapitole rozebírá 

platnou právní úpravu německou. Ve stručném „Závěru“ autorka vyjadřuje přesvědčení, že 

zákonodárce nepoleví v úsilí o zkvalitnění právní úpravy ochrany obětí trestných činů. 

Diplomantka vychází jen z omezeného okruhu odborných literárních pramenů, ale ještě 

dostačujících ke zpracování diplomové práce. S použitými prameny pracovala korektně a 

kreativně. 
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Diplomová práce má všechny formální náležitosti, seznam zdrojů, abstrakt, klíčová slova 

etc. 

Po obsahové stránce se diplomantka snažila zprostředkovat obsah zákona o obětech 

trestných činů. Práci zhodnocuje i vlastní kritický pohled na použitou terminologii, chybějící 

účel zákona a další legislativní nedostatky. 

Diplomová práce Denisy Brdlíkové splňuje požadavky pro ústní obhajobu, kterou 

doporučuji orientovat k otázce: Možnosti zdokonalení platné právní úpravy ochrany obětí. 

 

Hodnocení: velmi dobře     

 

 

 

 

 

 

V Praze 11. 9. 2018                                                    prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

 


