
Posudek k žádosti Mgr. Barbory Pacákové o uznání diplomové práce na téma „Pomoc 

obětem trestných činů“ jako práce rigorózní 

Předložená diplomová práce představuje rozbor možností pomoci obětem trestných činů. 

Jedná se nepochybně o téma velmi aktuální. Otázka postavení obětí, rozšiřování jejich procesních 

práv a pomoci je v posledních desetiletích velmi diskutována a úzce souvisí i s problematikou 

účelu trestního řízení jako takového. Zvolené problematice je věnována v tuzemské trestněprávní 

teorii i legislativě značná pozornost, což se projevilo zejména přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o 

obětech trestných činů. Ochrana obětí je také centrem zájmu právních instrumentů EU (viz 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU). 

 Práce samotná byla předložená jako práce diplomová a obhájena s výsledkem výborně. 

Vedoucí práce (dr. Pelc) i oponent (dr. Hořák) ve svých posudcích shodně navrhli klasifikovat 

práci známkou výborně a zhodnotili ji jako práci přesahující svou kvalitou rámec diplomových 

prací s konstatováním, že jde o práci komplexní, rozsáhlou a velmi kvalitní.  

 Po přečtení diplomové práce je třeba konstatovat, že svým zpracováním se jedná o velmi 

zdařilou práci. Po formální stránce práce obsahuje veškeré náležitosti požadované po práci 

rigorózní. Práce se skládá ze 125 stran vlastního textu (388 489 znaků), obsahuje seznam zkratek, 

abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce. Práce je psaná čtivým způsobem a 

gramatická i stylistická stránka práce je na výborné úrovni. Struktura práce je logická. Pokud jde 

o použité zdroje, je třeba konstatovat, že žadatelka vycházela z velmi vysokého počtu pramenů, a 

to z velké míry i zahraniční provenience. Práci s prameny diplomantka zvládla velmi dobře.  

 Po obsahové stránce je práce velmi kvalitním zpracováním zvoleného tématu. Žadatelka 

v práci přistupuje ke zvolené problematice komplexním způsobem. Nejprve se věnuje 

historickému vývoji postavení obětí a představuje legislativní rozměr v rámci právních 

instrumentů EU. Dále předkládá základní pojmy spojené s tématem práce a zevrubně se věnuje 

kriminologickým aspektům postavení oběti a procesu viktimizace, na což logicky navazují 

samotné formy pomoci obětem reagující práva na jednotlivé stupně viktimizace. Dále se 

žadatelka komplexně věnuje tuzemské právní úpravě (vyzdvihnout je třeba zejména část týkající 

se okruhu zvlášť zranitelných obětí a ochrany před sekundární újmou). Nutno zdůraznit, že 

žadatelka v práci vhodně pracuje s aktuálními statistickými daty, které následně analyzuje. 

V tomto směru pak dochází k závěru, že aktuální výzkumy potvrdily lepší prosaditelnost práv 

obětí od účinnosti zákona o obětech trestných činů. Dále žadatelka příhodně pracuje se soudní 

judikaturou a v práci se také objevují četné návrhy de lege ferenda.   

 Lze shrnout, že práce má výbornou úroveň a splňuje veškeré požadavky, které jsou 

kladeny na rigorózní práce.  

Doporučuji tedy uznat diplomovou práci Mgr. Barbory Pacákové na téma „Pomoc 

obětem trestných činů“ jako práci rigorózní.  
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