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Posudek k uznání  

diplomové práce  

„Pomoc obětem trestných činů“ 

Mgr. Kristýny Hanušové 

za práci rigorózní 

 

 Mgr. Kristýna Hanušová předložila diplomovou práci na téma „Pomoc obětem trestných 

činů“ a žádala její uznání za práci rigorózní.1  

Jedná se o téma důležité, juristicky náročné (jde o otázku základů trestní odpovědnosti) 

a poměrně složité ke zpracování. Předně 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. Z tohoto pohledu jde o problematiku nesporně aktuální a její zpracování se jeví 

určitě jako potřebné a žádoucí. 

Konstatuji, že rigorózní práce splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto 

druhu, a to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové.  

 Autorka se na celkem 75 stranách (po přepočtu deklarovaného počtu znaků 198.982 jde 

o 110 normostran) systematicky věnovala otázce pomoci obětem trestných činů. Jedná se svou 

podstatou a především obsahem o kvalitní právní analýzu, kdy bych rád především vyzdvihl 

metodologickou čistotu provedeného právního rozboru, neboť autorka pečlivě odlišuje 

kritickou analýzu samotného zákona o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 Sb.) a praxi 

zejména orgánů činných v trestním řízení.  

Celková formální úroveň rigorózní práce je zdařilá. Autorka zpracovala problematiku 

velmi pečlivě, má osobitý styl psaní, který činí text zpravidla velmi čtivý, zejména v částech 

textu, které obsahují právní rozbory. Pravopisná úroveň je příkladná, žádná neobvyklá slovní 

spojení jsem neobjevil. Z hlediska systematiky je práce zcela vyvážená, jednotlivé kapitoly jsou 

svým rozsahem a kvalitou srovnatelné. Práce prošla pečlivou závěrečnou redakcí.  

Obsahově bych vyzdvihl některé pasáže, které mají podle mého názoru vědecký 

potenciál (kapitola o právní úpravě a praxi ve vztahu k obětem trestných činů v Kanadě, která 

byla jedním z inspiračních zdrojů i našeho zákona o obětech trestných činů). Autorka se zamýšlí 

nad celou řadou nejen teoretických, ale i praktických problémů. Pracovala s adekvátním 

                                                      
1 Práce byla obhájena dne 24. 9. 2020 se stupněm „výborně“. Vedoucí práce i oponent ve svých posudcích 

shledali, že práce je po obsahové i formální stránce nadstandardní. 
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množstvím odborné literatury. V rigorózní práci je použito i odpovídající množství relevantní 

judikatury. Autorka pracuje s použitými prameny v souladu s etickými požadavky kladenými 

na práce tohoto druhu. V práci je vhodně kombinován doktrinální, normativní a judiciální 

přístup. Je evidentní, že se autorka ve zkoumané problematice bezpečně orientuje, jsou jí známy 

názory nauky a má přehled o aplikační praxi.  

Závěrem shrnuji: Magistra Kristýna Hanušová prokázala v předložené práci 

schopnosti velmi zdařilé právní analýzy, vlastní formulace názorů na zásadní trestně-

procesní a kriminologické téma (pomoc obětem trestných činů) a systematické odborné 

práce. 

 S ohledem na výše uvedené příslušné komisi doporučuji uznání obhájené 

diplomové práce „Pomoc obětem trestných činů“ za práci rigorózní. 

 

 

 V Praze dne 27. března 2021 

 

        JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

katedra trestního práva 

Právnická fakulta UK 

 


