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1. Aktuálnost (novost tématu): Diplomantka si pro svou práci zvolila téma kriminalistické 

viktomologie. Jedná se o téma velmi aktuální s ohledem na rostoucí význam oběti jako 

subjektu práv v moderním trestním řízení. Zároveň se však i v současnosti lze setkat 

s necitlivým přístupem orgánů činných v trestním řízení k obětem trestné činnosti, což 

může mít, jak diplomantka správně poznamenává ve své práci, nejen vliv na sekundární 

viktimizaci oběti, ale i například na kvalitu její výpovědi v trestním řízení. 

 

2. Náročnost tématu na: 

a. Teoretické znalosti 

Autorka v diplomové práci prokázala dostatečné teoretické znalosti nejen 

z kriminalistiky, ale zejména také z kriminologie (konkrétně viktimologie) a částečně i 

trestního práva procesního potřebné k dobrému zvládnutí zvoleného tématu.    

b. Vstupní údaje a jejich zpracování 

Diplomantka prokázala ještě dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a 

dokázala oddělit pro svou práci podstatné zdroje od těch nepodstatných.  

c. Použité metody 

Při vytváření své práce autorka používala standardních vědeckých metod typických pro 

danou problematiku, tedy zejména analýzu a komparaci cizích textů. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

a. Splnění cíle práce a samostatnost při jejím zpracování 

Autorka hned v úvodu vytyčila za cíl nastínit základní obraz o viktimologické nauce. Lze 

konstatovat, že ve své práci takto nekonkrétně stanoveného cíle ještě dosáhla, a to 

samostatně a způsobem, který odpovídá minimálním požadavkům na obdobný druh 

vědecké práce. 

b. Formální členění práce a její logická stavba 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově i s přílohami 

je vypracována na 70 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 62 

stran. Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce i seznam klíčových slov. 
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Text sám je přehledně strukturován do 8 kapitol, které se dále člení na jednotlivé 

podkapitoly. Takto pojatou strukturu autorka doplnila úvodem a (poněkud povšechným) 

závěrem, což odpovídá obvyklému způsobu vnitřního dělení diplomových prací. 

V prvních dvou kapitolách se autorka zaměřila na vymezení viktimologie (jako specifické 

části obecné kriminologie) a její základní pojmy. V následujících kapitolách se autorka 

věnuje podílu oběti na vzniku predeliktní situace, oběti jako původci a nositeli stop, 

podílu obětí na oznamování trestných činů, její roli při vyšetřování trestných činů a 

způsobům pomoci obětem. Závěrečná (a svým rozsahem menší) kapitola pojednává o 

právních aspektech kriminalistické kriminologie. Diplomantka tak pro svou práci zvolila 

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

výkladu postupuje od obecného ke konkrétnímu, takže práce je srozumitelná pro běžného 

čtenáře. 

c. Práce se zdroji (včetně využívání cizojazyčných zdrojů a citací):  

Autorka s ohledem na zvolené téma zvolila relativně omezený okruh pramenů, když ten 

není příliš rozsáhlý (autorka využívá např. pouze jednu učebnici kriminalistiky a 

kriminologie, ostatní jako by nebyly), navíc diplomantka až na dvě výjimky nevyužívá 

pramenů zahraničních, ač se jí zvolené téma neomezuje pouze na národní úroveň. 

Autorka správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomantka rovněž správně 

odkazuje na internetové zdroje, u kterých uvádí kromě kompletní webové adresy i datum 

zobrazení. Autorka v práci nevyužívala citační zkratky, což by jinak prospělo 

přehlednosti odkazů na prameny. 

d. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

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

dostačující. Oponent musí diplomantce vytknout, že až často zabředává do poznatků 

obecné kriminalistiky či kriminologie, které se samotným tématem nijak nesouvisí, práci 

zbytečně protahují a ničím ji neobohacují (srov. např. podkapitoly o stopách, výslechu, 

věrohodnosti výpovědi a zejména o rekognici a konfrontaci). Práce tak působí dosti 

povšechným dojmem. Rovněž poslední kapitola o roli oběti v trestním právu procesním 

vyznívá poněkud „nedotaženě“, zkratkovitě a nesourodě. Autorka jen minimálně vyjevuje 

na některé problémy svůj názor. Jejích reflexí a polemik lze v práci nalézt jen pomálu. 

Autorka s ohledem na studium právnické fakulty celkem pochopitelně nevychází v práci 

z vlastních emperických poznatků. Tento nedostatek se ovšem autorka snaží místy 

kompenzovat přejatými případy z praxe (bohužel většinou ze sekundárních zdrojů) 

k vykládané problematice, organicky zařazenými do textu, které práci alespoň trochu 

„okořeňují“, škoda jen, že jich nebylo více a že se místy příliš netýkaly okolního textu. 

e. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni. Členění do jednotlivých kapitol a podkapitol je 

přehledné a logické. Práce s poznámkovým aparátem je rovněž na požadované úrovni. 

f. Jazyková a stylistická úroveň 

Úprava práce je na ještě slušné úrovni. Autorský text diplomantky je relativně čtivý, na 

dostatečné stylistické úrovni, který je i pro laického čtenáře srozumitelný, byť je někdy 

využíván poněkud kostrbatý jazyk. Z pohledu oponenta je rovněž nevhodné v diplomové 

práci používat „plurál majestatikus“. Práce netrpí extrémním množstvím gramatických 

chyb a překlepů, tyto však nejsou ani výjimečné. 

4. Celkové zhodnocení a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
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Lze uzavřít, že předložená práce sice vykazuje nedostatky, které snižují její hodnotu, 

přesto autorce nelze upřít snahu o poctivé zpracování tématu.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by měl diplomant zodpovědět tuto otázku: 

V čem se výslech „zvlášť zranitelné oběti“ odlišuje od výslechu „ostatních“ obětí? 

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 3. 

 

V Praze dne: 10. 1. 2019  

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


