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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika uplatňování nemajetkové újmy v trestním řízení je tématem aktuálním a 

diskutovaným. Možnost domáhat se náhrady nemajetkové újmy v rámci adhezního řízení je 

určitě souladná s účelem adhezního řízení, a snahou o poskytnout poškozenému prostor pro 

uplatnění všech svých nároků v rámci trestního řízení, bez nutnosti je řešit v jiném (civilním) 

řízení. Současně ale nelze opomíjet, že předmět adhézní řízení není stěžijní pro samotné 

trestní řízení, ve kterém je tou nejdůležitelěí otázkou rozhodnutí o vině a případné sankci, 

což limituje i možnosti posouzení uplatněného nároku na náhradu nemajetkové újmy a 

následné rozhodnutí o takovémto nároku. Rigorozantka si proto zvolila téma, kterého 

zkoumání může být nepochybně přínosné, a to i ohledem na absenci ustálené rozhodovací 

praxe v této oblasti. 

 

 

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

metody 

 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti trestního práva procesního, ale 

i znalosti občanskoprávních  a pracovněprávních předpisů v oblasti deliktní odpovědnosti, 

přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska použitých metodologických postupů se 

výklad opírá o učebnicové i komentářové zdroje, za současného použití další odborné 

literatury – monografii, periodik, ale též judikatury a internetových zdrojů. Autorka 

pracovala s dostačujícím rozsahem pramenů, absentují zdroje cizojazyčné. Použila 

standardní vědecké metody, přičemž při zpracování tématu využila i vlastní zkušenosti 

z právní praxe. Jazykové chyby nebo překlepy práce obsahuje jenom výjimečně a nemají 

žádný vliv na její kvalitu. Poznámkový aparát je vyhovující. Práce splňuje i formální 

požadavky pro tento typ práce (seznam zdrojů, abstrakt, klíčová slova v češtině i angličtině). 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce o rozsahu 154 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol. 

Po obecném vymezení poškozeného v trestním řízení, a jeho srovnání s úpravou oběti 

trestného činu, se rigorozantka ve druhé kapitole zaměřila na vymezení adhezního řízení a 

postupu v něm. Jádrem rigorozní práce je kapitola třetí, ve které analyzuje nemajetkovou 

újmu a způsob rozhodování o její náhradě. Posledná (čtvrtá) kapitola přibližuje rozhodovací 

praxi českých soudů v otázce náhrady nemajetkové újmi v trestním řízení a v této souvislosti 



  

se zamýšlí se nad (ne)uplatněním zásady legitimního očekávání. Podrobný závěr sumarizuje 

dílčí návrhy a názory autorky, ke kterým dospěla při zpracování rigorózní práce. Jednotlivé 

kapitoly (podkapitoly) na sebe logicky navazují. Vytknout se dá pouze možná ne celkem 

vhodně zvolené rozvržení kapitol z hlediska jejích rozsahu, když popisu adhezního řízení a 

jeho průběhu je věnováná rozsahově až nadměrná část práce a samotné jádro práce, tj. 

specifika, která se vztahují k rozhodování o nemajetkové újmě (třetí a čtvrtá kapitola) jsou 

rozsahově redukovanější. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Rigorozantka v úvodu představila zvolenou problematiku a současně vymezila množství 

dílčích otázek, na které se má rigorozní práce zaměřit, ale nenacházím v něm jasně a výstižně 

stanovený cíl práce. Pokud bychom ale za cíl práce považovali posouzení vymezených 

problematických aspektů, tj. zodpovězení dílčích otázek nastíněných v úvodu, lze 

konstatovat, že tento se rigorozantce podařilo naplnit a závěry, ke kterým v rigorózní práci 

dospěla, jsou formulovány přesvědčivým způsobem se znalostí problematiky, a to nikoliv 

jenom v teoretické rovině. Je zřejmé, že rigorozantka při zpracování tématu využila vlastní 

praktické zkušenosti, což jí umožnilo nejen identifikovat problematické aspekty tématu, ale 

i utvářet adekvátní vlastné závěry s posouzením i jejich možných aplikačních dopadů. 

Z práce je patrné, že autorka neopomína nahlížet na danou problematiku i optikou 

uplatňování zásad trestního řízení a soudního rozhodování, přičemž v této souvislosti jako 

velmi zdařilou považuji kapitolu 4, v níž je řešena aplikace zásady legitimního očekávání. 

Co se týče připomínek k věcné stránce, za sporné považuji tvrzení autorky na str. 7, že 

„poškozený bývá zároveň důležitým svědkem v trestním řízení“, které bez dalšího upřesnění 

nelze považovat za správné. Samozřejmě, že tomu tak může být, a často i bývá, ale rovněž 

může nastat situace, že poškozený postavení svědka v řízení nemá. Rovnako nesouhlasím 

s názorem rigorozantky vyjádřeným na str. 12, ve kterém považuje “poškozeného za 

nejdůležitější subjekt trestního řízení“. S ohledem na předmět a účel trestního řízení, 

takovéto tvrzení nemohu akceptovat. Další zásadnější připomínky po věcné stránce však 

nemám. 

Za nedostatek předložené práce považuji nedostatečné srovnání se zahraniční právní 

úpravou. Ačkoli nejde o obligatorní náležitost rigorózní práce, je na katedře trestního práva 

běžné, že komparace se zahraničím je obvyklou součástí kvalifikačních prací tohoto druhu. 

Naopak za pozitivum práce považuji, že rigorozantka k nastíněné problematice nepřistupuje 

pouze popisně, ale zaujímá stanoviska k teoretickým názorům, kriticky se staví 

k nastíněným problémům právní úpravy i některým procesním postupům aplikační praxe a 

dokáže prezentovat vlastní názory.   

 

Vzhledem k tomu, že předložená rigorózní práce svým obsahem prokazuje schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti autorky a je zdařilým zpracováním zvoleného tématu, doporučuji 

ji k obhajobě. 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Vhodná. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Dostatečná pro tento typ práce, vhodný poznámkový 

aparát. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Vyhovující. Autorka využila dostatečný rozsah 

zdrojů, ale výhrady je možné mít k absenci zdrojů 

cizojazyčných. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Vyhovující.  

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

Při obhajobě by se rigorozantka mohla vyjádřit k problematice dokazování relevantního 

pro rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu nemajetkové újmy.  

 

 

 

V Praze dne 11. září 2020 
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