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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma náhrady nemajetkové újmy je velice aktuálním problémem trestního řízení. 

V důsledku změn, které do této oblasti přinesla rekodifikace občanského práva hmotného, 

došlo ke zrušení pevného základu pro rozhodování o nárocích na náhradu újmy při blížení 

na zdraví a usmrcení. Nová právní úprava byla motivována snahou rozvázat ruce soudům 

při rozhodování o těchto nárocích. Důsledkem však byla roztříštěná praxe, která se i po 

uvedené změně přidržovala původní právní úpravy. Na tento stav reagoval Nejvyšší soud 

vydáním doporučující metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Argumentační 

silou a výlučností úpravy kritérií pro rozhodování soudů o uvedených nárocích se stala de 

facto závazným pramenem, který se promítá do rozhodovací praxe soudů. Stávající stav má 

jak svá pozitiva, tak i negativa, kterým se práce podrobně věnuje.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Náročnost zvoleného tématu a způsob zpracování práce přesahuje standardní požadavky 

kladené na diplomové práce. Zdárné zpracování tématu předpokládá znalosti z oblasti 

civilního práva hmotného i procesního, trestního práva procesního a rozhodné judikatury, 

které diplomant v diplomové práci prokázal. Úroveň předložené práce zvyšuje využití 

poznatků z aktuální rozhodovací praxe obecných soudů, které přibližují přístup soudů 

k rozhodování o nemajetkové újmě. Diplomant nejdříve analyzuje stávající právní úpravu 
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a aplikační praxi soudů, které kritickým a erudovaným způsobem hodnotí, a kritiku 

doplňuje vlastními návrhy de lege ferenda.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna. Úvod do 

problematiky poskytují obecné kapitoly věnované poškozenému, adhéznímu řízení, a v něm 

uplatnitelným nárokům. Stěžejní část práce nalezneme v kapitole třetí a čtvrté, v nichž se 

diplomant podrobně věnuje civilní právní úpravě, výkladu provedenému metodikou 

Nejvyššího soudu, výkladovým i praktickým problémům, s nimiž se rozhodovací praxe 

potýká. Nevyhýbá se ani teoretickým a definičním problémům. Poznatky a závěry, k nimž 

diplomant v jednotlivých kapitolách dochází, jsou shrnuty v přehledném závěru.  

 

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na vysoké úrovni. Diplomant se v ní nespokojil s prostým 

výkladem zákonných ustanovení. V práci se zabývá teoretickými i praktickými problémy 

stávající úpravy rozhodování o nemajetkové újmě v trestním řízení, na které po náležitém 

rozboru formuluje svůj vlastní názor. Věnuje se například definičním problémům pojmu 

poškozený v nauce, možnosti přechodu práva poškozeného z nemajetkové újmy na 

právního nástupce, právní (ne)závaznosti metodiky Nevyššího soudu, metodikou 

vyžadovaným znaleckým posudkům k nemajetkové újmě a ztížení společenského uplatnění 

a možnosti jejich opatření na náklady státu podle § 151a tr. řádu. Diplomantem provedený 

rozbor je přesný, vědecký a z důvodu kritického rozboru a prezentovaných návrhů de lege 

ferenda velice přínosný.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl diplomové práce, a to jednak, popsat 

aktuální právní úpravu náhrady 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a 

usmrcení v adhezním řízení se zaměřením 

se na nároky týkající se bolestného a ztížení 

společenského uplatnění podle § 2958 OZ 

v případě ublížení na zdraví a nároku podle 

§ 2959 OZ v případě usmrcení, jednak 

přiblížit aktuální rozhodovací praxi 

trestních soudů v oblasti nároků na náhradu 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a 

usmrcení v adhezním řízení, a nakonec 
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zmínit aktuální problémy platné právní 

úpravy a rozhodovací praxe trestních soudů 

v této oblasti a navrhnout možné alternativy 

jejich řešení, diplomant bezezbytku a velice 

zdařilým způsobem splnil.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je zcela originálním 

zpracováním zvoleného tématu, včetně 

vlastních názorů autora.  

Logická stavba práce 
Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomant. zdařile pracuje s odpovídajícím 

množstvím pramenů, v nichž převládají 

judikatorní prameny, které zvyšují přínos a 

zajímavost práce. V práci je použita 

jednotná citační norma. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na vysoké 

úrovni přesahující požadavky kladené na 

diplomové práce.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na vysoké jazykové 

úrovni. Autor v ní používá odpovídající 

odbornou terminologii při zachování její 

čtivosti. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaká je právní povaha metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 

 

V Praze dne 14. dubna 2019 

 

 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                vedoucí diplomové práce 


