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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Tereza Dolejšová si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku náhrady nemajetkové 

újmy v při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Jedná se o téma důležité a jeho 

zpracování trvale žádoucí. Současně se jedná o vhodné (a oblíbené) téma pro zpracování 

diplomové práce. Určitým milníkem stran problematiky byla jistě Metodika Nejvyššího soudu 

ČR k náhradě nemajetkové újmy, která je uplatňována již několik let. Dostatečný časový odstup 

pak vybízí ke zhodnocení právní úpravy i rozhodovací praxe, která doznala určitého vývoje. 

 

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

metody 

Při zpracování byly použity metody indukce, dedukce, historicko-komparativní, deskripce i 

analýzy. Z hlediska teroretických znalostí bylo nepochybně nezbytné vstřebat poznatky 

z trestního práva procesního a občanského práva hmotného (závazků z protiprávních 

jednání/deliktů).  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce má šest číslovaných kapitol, doplněné o povinné přílohy. Po úvodu 

(kapitola první) následuje kapitola druhá pojednává o důležitém subjektu trestního řízení, kterým 

je poškozený. V této kapitole je nejprve pojednáno procesních prácech „obou kategorií“ 

poškozeného (§ 43 odst. 1, resp. odst. 3 tr. řádu), jakož i možnosti se vzdát těchto práv; dále o 

možnosti zastoupení poškozeného, přechodu práv na právního nástupce a o pojmu oběť trestného 

činu. Předmětem kapitoly třetí je otázka adhezního řízení, přičemž je postupně pojednáno o 

podmínkách řádného uplatnění nároku poškozeným, o řízení před soudem a také o nárocích, o 

kterých je rozhodováno v adhezním řízení (majetková škoda, nemajetková újma, bezdůvodné 

obohacení). Kapitola čtvrtá podrobně pojednává o samotné náhradě nemajetkové újmy při 

ublížení na zdraví, zejména se věnuje Metodice Nejvyššího soudu. Kapitola pátá se zaměřuje na 

náhradu nemajetkové újmy při usmrcení. Závěr práce (kapitola šestá) je pak syntézou 

nejdůležitějších zjištění a jsou zde uvedeny i některé návrhy de lege ferenda.  

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená diplomová práce splňuje formální i obsahové náležitosti, které jsou kladeny na tento 

typ (magisterské diplomové) práce. Diplomantka si vybrala sice ohraničené, nicméně poměrně 

rozsáhlé téma. Problematiku nemajetkové újmy v adhezním řízení zpracovala kreativním 

způsobem. Práce má velmi dobrou literarní i odbornou úroveň. V textu práce je vhodně 

kombinován přístup doktrinální, normativní a judiciální. Ačkoliv problematiku by jistě šlo 

zpracovat na mnoho dalších desítek stran, je možné výsledný text považovat za zdařilé a 

vyvážené zpracování tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl (str. 6 - „zhodnotit procesněprávní úpravu, tedy jaké 

možnosti právní řád České republiky přiznává poškozenému k 



  

uplatnění jeho práva na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na 

zdraví a usmrcení v trestním řízení, ale i hmotněprávní úpravu, jež 

je charakteru jiného než trestněprávního. (…) popsat právní 

úpravu náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a 

usmrcení“) byl v zásadě naplněn. 

Samostatnost při 

zpracování tématu 

včetně zhodnocení 

práce z hlediska 

plagiátorství 

Předložená práce není kompilátem nebo plagiátem.  

Nejvyšší míra podobnosti je méně než 5 % (systém THESES), 

celkové procento podobnosti je 35 % (systém Turnitin) a nejdelší 

úsek shody je 45 slov. Zevrubnou kontrolou nebylo zjištěno řádné 

závadové jednání. Citace byly provedeny řádně. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu, kdy je v zásadě postupováno od 

obecného ke konkrétnímu. Podrobněji viz Formální a systematické 

členění práce. 

Práce se zdroji 

(využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací  

Diplomantka při zpracování své práce využila jak odbornou 

literaturu (monografie, kolektivní monografie, komentáře, 

učebnice trestního procesu a občanského práva hmotného), tak i 

závěry rozhodovací práce vrcholných soudů (zejména Nejvyššího 

soudu ČR). Čerpala v zásadě z českých zdrojů. 

Hloubka provedené 

analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

Hloubka provedené analýzy mi přijde dostatečná. Problematiku by 

jistě šlo zpracovat podrobněji (například uvést podrobnou 

kazuistiku významných případů, či provést zahraniční srovnání), 

nicméně cílem diplomové práce zpravidla není komplexní 

(vyčerpávající) zpracování tématu, resp. postihnutí všech aspektů 

problematiky. Je možné konstatovat, že si diplomantka velmi 

dobře osvojila práci s právnickým textem, který konfrontovala se 

závěry nauky i aplikační praxe, přitom se soustředila na to 

podstatné. Výsledný text tak dává dobrou představu o zkoumaném 

tématu. 

Úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 

Úprava diplomové práce je přehledáná (bez rušivých aspektů).  

Jistě prošla závěrečnou redakcí. Bez výhrad. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Jazyková i stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Práce 

je psaná čtivým stylem. Je prosta gramatických i stylistických 

chyb.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně (1) 

 

1. Vyjádření k povaze a závaznosti Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 

 

2. Měl by být – podle názoru autorky - vždy zpracováván znalecký posudek pro určení výše 

náhrady nemajetkové újmy, a to v kontrapozici s § 229 odst. 1 tr. řádu, který umožňuje (či 

spíše stanoví) soudu odkázat na řízení ve věceh občanskoprávních, pakliže by bylo potřeba 

„provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení“ ? 

 

 

V Praze dne 31. srpna 2020 
________________________ 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., oponent 


