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        Předsedající doc. Gřivna přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. Terezy 

Dleštíkové na téma Poškozený a oběť trestného činu v kontextu restorativní 

justice.   

 
       V úvodním slově hovořila uchazečka k hlavním problémům, které v práci 

řešila. Dále doktorandka přednesla závěry práce a uvedla informace o její 

publikaci. 

 

    První oponentka prof. Kalvodová doporučila práci k obhajobě.  Oponentka 

ocenila formální a věcnou stránku práce, jakož i vlastní stanoviska autorky. 

Dotázala se na problematiku souhlasu poškozeného s trestním stíháním a na účel 

trestního stíhání, dále ji zajímaly otázky týkající se práva na náhradu škody. 

  

Druhý oponent dr. Bohuslav předložil pozitivní posudek. Oponent vyjádřil 

kladný názor k systematice práce, ke kritickým pramenům, k věcné 

analýze zpracovaného tématu, k pramenům a zdrojům práce a také k exkursu do 

španělské a kolumbijské právní úpravy. Dotázal se na právo poškozeného podat 

odpor proti trestnímu příkazu a náhradu škody. 

 

 Uchazečka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Jelínek (kladně 

k doktorandce a využití poznatků ze studijních pobytů v dizertační práci, k otázce 

míry práv poškozeného ve srovnání s obviněnou osobou). 

 

             Předseda komise doc. Gřivna poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k zhodnocení debaty a hlasování. V neveřejné 



části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným výsledkem (4/0) 

ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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