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1. Aktuálnost (novost) tématu
Tématem diplomové práce je problematika pomoci obětem trestných činů, které je nejen
tématem dnes velmi módním, ale rovněž tématem zcela zásadním, kterému se v současné
době věnuje značný počet autorů. Jde o téma skrývající řadu výkladových, a dokonce
i koncepčních problémů. Otázka pomoci obětem trestných činů, která se odvíjí od koncepce
jejich práv, má vliv na samotný účel trestního řízení, který je schopna ovlivňovat jak
pozitivně, tak negativně.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Jde o téma, které je částečně procesní, přesahuje však rámec trestního práva procesního.
Pro jeho kvalitní zpracování jsou nezbytné poznatky z kriminologie a viktimologie, která je
dnes již její relativně samostatnou součástí. Autorka zpracovala diplomovou práci za použití
široké škály metod, což souvisí právě s mezioborovostí zvoleného tématu. Její právní
závěry však vycházejí striktně z tradičních metod právní vědy, jsou zcela přiléhavé
a konzistentní.
3. Formální a systematické členění práce
Formální úroveň diplomové práce je zcela příkladná. Systematické členění je logické. Práce
je na diplomovou práci velmi rozsáhlá, více než dvojnásobně přesahuje minimální rozsah
diplomové práce. V tomto případě to však není na škodu. Autorka nepíše nijak zvlášť
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rozvláčným způsobem, naopak vyjadřuje se velice poutavě. Rozsah odevzdané práce je dán
především hloubkou a pečlivostí, s jakou jsou zpracovány problémy týkající se pomoci
obětem trestných činů.
4. Vyjádření k práci
Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci, která je zaměřena především právně. Jedná se
svou podstatou o kvalitní právní analýzu Velmi oceňuji metodologickou čistotu
provedeného právního rozboru, neboť autorka pečlivě odlišuje kritickou analýzu samotného
zákona o obětech trestných činů a praxi zejména orgánů činných v trestním řízení.
Diplomantka pracovala velmi pečlivě s nadstandardním množstvím (nejen českých)
pramenů. Syntetizovala právní poznatky ze zkoumané oblasti. Autorka se zamýšlí nad celou
řadou nejen teoretických, ale i praktických problémů. Velmi hodnotná je kapitola o právní
úpravě a praxi ve vztahu k obětem trestných činů v Kanadě. Ačkoli to autorka neuvádí,
právě kanadská právní úprava byla částečně jedním z inspiračních zdrojů samotného
vytvoření zákona o obětech trestných činů. Nejen po obsahové, ale i po formální stránce je
diplomová práce na vysoké úrovni. Diplomová práce evidentně prošla pečlivou jazykovou
korekturou.

5. Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Diplomantka splnila očekávání a stanovené
cíle a komplexním způsobem zpracovala
problematiku pomoci obětem trestných
činů v širších souvislostech.

Samostatnost při zpracování tématu včetně Diplomatka pracovala v souladu s etickými
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství
požadavky na diplomovou práci.
Logická stavba práce

Práce se zdroji (využití cizojazyčných
zdrojů) včetně citací
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu
k tématu)

Celá
práce
je
velmi
přehledná,
systematicky správně zpracovaná, kapitoly
na sebe logicky navazují a svým rozsahem
a kvalitou jsou velmi vyvážené.
Diplomová práce je zpracována na základě
nadstandardního množství (nejen české)
literatury.
Diplomová práce je z hlediska hloubky
provedené analýzy na velmi dobré úrovni.
Může sloužit i jako základ pro další (např.
vědecké) zkoumání v oblasti pomoci
obětem trestných činů.
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Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Formální úprava je na vysoké úrovni.
Diplomová práce má velmi dobrou
jazykovou úroveň, text (včetně poznámek
pod čarou) je zpracován velmi pečlivě

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Diplomantka by se při obhajobě měla podrobněji vyjádřit k tzv. metodě kruhů, která je
v rámci restorativních přístupů využívána v Kanadě.
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
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V Praze dne 23. září 2020

JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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