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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma, které si diplomant zvolil, je tématem velice aktuálním, poznamenaným výraznými 

změnami právní úpravy (zejména v souvislosti s přijetím NOZ), jakož i komplexnějšími 

změnami týkajícími se posilování postavení poškozeného v trestním procesu, přičemž oběma 

těmito aspekty se diplomant zabývá. Navíc se v něm v konkrétní rovině střetává požadavek na 

předvídatelnost soudního rozhodování (právní jistoty) s požadavky na individuální 

posuzování případů ad hoc, což bylo důvodem pro přijetí v práci detailně řešené metodiky 

Nejvyššího soudu.  

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

metody 

Náročnost tématu vyplývá především z nevyhnutelného propojení specifických otázek 

trestního procesu (postavení a práva poškozeného, potažmo oběti) s otázkami typickými pro 

právo občanské, s přesahem i do práva pracovního, které diplomant také vhodně zmiňuje. 

Zaobírá se v konkrétních adekvátních souvislostech i problematikou pramenů práva (právě 

v souvislosti s metodikou Nejvyššího soudu). 



Diplomant s dostatečným množstvím vhodně zvolených odborných pramenů pracuje velice 

zdařile, parafrázuje je se zjevným komplexním pochopením řešeného, názory konfrontuje 

navzájem a následně předkládá vlastní hodnocení, které vždy stručně a dostatečně odůvodní.  

Vychází i z řady soudních rozhodnutí, z nichž adekvátně poukazuje na obecné závěry (dílčí 

kazuistikou se příliš nezabývá), přičemž ji využívá zejména v souvislostech jím dobře 

vybraných praktických otázek (např. otázka dokazování – resp. otázky „nutnosti“ přibrat 

k výši nemajetkové újmy v podobě bolestného a ztížení společenského uplatnění znalce, což 

řeší včetně otázky specializace takového znalce).  

Vědecké metody při zpracování tématu explicitně neuvádí, zdroje k řešeným problémům však 

analyzuje dostatečně a jeho syntézy zjištěného jsou velmi zdařilé. Schopný je též při 

využívání výkladových metod právních norem (zejm. výklad systematický, ale též historický 

a další). 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální členění práce je přehledné, odpovídá doporučené šabloně.  

Systematika práce je velmi dobrá, text je konsistentní, čtivý a přirozeně se rozvíjející. 

Jednotlivé kapitoly jsou smysluplně děleny, přitom navzájem logicky navazují a výklad i 

rozbory diplomanta vytvářejí ve svém souhrnu velmi kompaktní celek. Diplomant od 

obecnějších pojmů (vymezení poškozeného, adhezního řízení), přechází k detailnějšímu 

výkladu k náhradě nemajetkové újmy, které logicky rozlišuje na nároky při ublížení na zdraví 

a nároky při usmrcení. V těchto částech opět velice přehledně a stručně, přitom obsahově 

bohatě poukazuje na vývoj problematiky, oprávněné osoby a další důležité aspekty. 

4. Vyjádření k práci 

Práce je velmi zdařilým zpracováním tématu převyšujícím obvyklý standard diplomových 

prací. Diplomant k němu přistoupil z hlediska jak obecnějších hledisek a dopadů, tak i 

vyvstávajících problémů konkrétních. Tyto problémy nacházel a definoval s náležitou 

odbornou erudicí. Z textu práce je zjevné, že se nad řešeným tématem zamýšlel komplexně, 

zjišťované informace posuzoval ve vzájemných souvislostech a kriticky, dále je rozvíjel a 

domýšlel do důsledků (ať již šlo např. o obecnou otázku pramenů práva i faktického 

uplatňování metodiky Nejvyššího soudu, problematiku přechodu práva na náhradu 

nemajetkové újmy, či o praktické otázky dokazování aj.). Při žádoucím vlastním hodnocení 



definovaných zjištěných problémů předkládá své názory přesvědčivě včetně jejich 

zdůvodnění.  

Nevychází z cizojazyčných pramenů ani neprovádí komparaci se situací v zahraničí, nepouští 

se do příliš detailního zkoumání jednotlivých případů, nicméně s ohledem na konsistentní a 

dobře zvolené zaměření práce, prokázal diplomant komplexní pohled na řešené a schopnost 

předložit vědecký odborný text srozumitelný, čtivý, stručný, přitom však obsahově bohatý 

s vlastním autorským přínosem, a to při dodržení rozsahu odpovídajícímu diplomové práci. 

Proto jejich absenci nepovažuji za vadu práce. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíle práce vymezil diplomant v úvodu ve 

stručnosti jako: popsání aktuální právní 

úpravy náhrady nemajetkové újmy 

v adhezním řízení se zaměřením na nároky 

týkající se bolestného a ztížení 

společenského uplatnění při ublížení na 

zdraví podle § 2958 NOZ a v případě 

usmrcení podle 2959 NOZ, dále též zmínit 

aktuální problémy platné právní úpravy a 

rozhodovací praxe v této oblasti včetně 

návrhů na jejich možné řešení. 

Takto vytýčeným cílům diplomant 

nepochybně dostál.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

V automatické kontrole na plagiáty 

vykazuje text míru podobnosti nižší než 5 

%, působí kompaktním dojmem, na 

informační zdroje je v textu průběžně 

odkazováno, jsou vzájemně konfrontovány, 

i hodnoceny. Diplomant téma zpracovává 

logicky a sám řešené hodnotí a rozebírá. 

Práce tak ve svém celku nevzbuzuje 

pochybnosti o jeho vlastním autorském 

přínosu. 

Logická stavba práce 
Velmi dobrá, text se přirozeně rozvíjí, 

jednotlivá dílčí témata jsou přehledně 

dělena, ve vhodných situacích na sebe však 

přirozeně navazují.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomant v textu na značné množství 

pramenů průběžně a řádně odkazuje 

v dostatečném poznámkovém aparátu. 

Cizojazyčných pramenů v práci využito 

není. 



Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomant se při zvoleném způsobu 

zpracování tématu zaobírá definovanými 

problémy v širokých souvislostech více 

právních oborů a do hloubky. Neuchyluje 

se k nežádoucímu alibistickému vyhýbání 

problematickým otázkám, k jejich řešení 

přistupuje naopak se zjevným důkladným 

zamyšlením nad souvislostmi a dopady, 

v nichž prokazuje tvůrčí přístup při práci se 

zjištěnými poznatky.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava práce je na velmi dobré úrovni, 

zvolený způsob zpracování tabulky ani 

grafy nežádá.    

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň je velmi 

dobrá, práce byla zjevně psána i 

kontrolována s náležitou pečlivostí. 

Vyjadřovací schopnosti diplomanta jsou na 

velmi vysoké úrovni, text je zpracován a 

formulován stručně, čtivě i srozumitelně, 

aniž by docházelo k nežádoucím 

zjednodušením některých komplikovaných 

právních i faktických otázek.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
1 

 

Při obhajobě by se diplomant mohl vyjádřit k otázce:  

Mělo by se, podle jeho názoru, při rozhodování o výši řešených nároků na náhradu 

nemajetkové újmy v adhezním řízení přihlížet k majetkové situaci odsouzeného?  

 

V Praze dne 17. 4. 2019 

 

             Simona Heranová 

         oponentka 

 

 


