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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomantky:           Klára KAVKOVÁ 

Téma a rozsah práce:       „Kriminalistické učení o oběti trestného činu (Kriminalistická 

viktimologie)“. 70 stran 

Datum odevzdání práce:   3. 12. 2018 

 
Předložená diplomová práce má jen průměrnou úroveň.  

 

Obsah práce zčásti překračuje vymezené téma – vedle kriminalistické problematiky 

obsahuje též pasáže kriminologické a právní. To samo o sobě by nemuselo být na závadu, 

protože viktimologická problematika je z povahy věci víceoborová; přesto však lze vytknout 

jistou nevyváženost proporcí mezi jednotlivými partiemi. 

  

 Lze pozitivně ocenit, že diplomantka položila značný důraz též na významnou otázku, 

kterak zabránit sekundární viktimizaci ze strany orgánů činných v trestním řízení a znalců. 

Sympatický je její apel na náležité vzdělávání policistů a jiných osob, které přicházejí 

do kontaktu s oběťmi trestných činů, neboť empirické poznatky stále dokládají jejich 

nedostatečnou informovanost o viktimologické problematice. 

 

Náležitá pozornost je věnována též legislativnímu vývoji v posledních letech, který 

přinesl řadu pozitivních změn, posilujících právní pozici obětí. 

  

Autor využila poměrně obsáhlý okruh literatury, ke škodě věci však jsou poměrně 

málo zastoupeny zahraniční prameny.  

 

Text je doplněn několika praktickými příklady, které jsou však jen povrchně 

analyzovány a jsou převzaty toliko ze sekundárních  literárních zdrojů; cennější by byly kauzy 

načerpané z autentických pramenů (např. ze soudních spisů nebo z praxe poradenských či 

sociálních institucí). Některé uváděné příklady se navíc ocitly mimo kontext uvozujícího 

výkladu (třeba příklad na str. 12 nemá žádný vztah k Fattahově kategorizaci obětí). 

 

Závěr práce (str. 61, 62) je až příliš lakonický a obecný, slušelo by se perspektivní 

náměty více konkretizovat. 

 

Některé dílčí prohřešky se vyskytují v systematice práce (např. na s. 59 zmínka 

o úpravě, obsažené v ust. § 80 a § 81b TŘ, nemá žádnou souvislost s viktimologií; povrchní 

výklad o odškodňování obětí v době feudalismu na s. 54 je zbytečný). 

 

V diplomové práci se vyskytují některé věcné chyby, např.: 

- nelze tvrdit, že „Při útěku a komunikaci s pachatelem se další stopy již 

nevytváří“ (s. 26, bod 3); 

- výklad o rozsahu peněžité pomoci a stanovení její konkrétní výše je nepřesný 

(s. 56); 

- výklad § 68 odst. 4 TŘ je nepřesný a zmatený; nelze zajisté tvrdit, že toto 

ustanovení „umožňuje vzít obviněného do vazby, ačkoliv k tomu není dán 

důvod“ (s. 60); 
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- judikát Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4019/13 je v daném kontextu 

interpretován málo srozumitelně – navíc nejde o nález, jak tvrdí diplomantka, 

nýbrž o usnesení. 

 

Rušivě působí četné jazykové chyby a neobratné formulace, např.: 

- „Tyto dvě odlišná pojetí…“ (s. 12); 

- „… proces počíná atakem oběti…“ (s. 16) – není jasné, kdo vlastně útočí; 

- „stádium“ (s. 38 a násl.); 

- „zpomalení tíženého procesu zapomínání“ (s. 41). 

 

Přes tyto výtky lze souhrnně konstatovat, že diplomová práce ještě splňuje požadavky, 

kladené na tento druh prací a lze ji připustit k obhajobě. Při ní by se diplomantka měla 

vyjádřit k těmto otázkám: 

 

1.  Způsoby, jimiž lze stimulovat kooperaci oběti s orgány činnými v trestním řízení. 

2.  Specifika výslechu obětí v řízení před soudem.  

 

Práci předběžně klasifikuji stupněm dobře. 

 

V Praze dne 27. prosince 2018 

 

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
 


