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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila analýzu tuzemské právní úpravy 

postavení poškozeného a oběti v trestním řízení a jejich ochrany. Jde o téma nesporně 

aktuální, neboť v posledních několika dekádách se trestněprávní nauka na osobu poškozeného 

intenzivně zaměřuje a legislativně dochází k posilování jeho procesních práv, což se nejvíce 

projevilo přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Zároveň nelze pominout 

ani význam této oblasti při chystané rekodifikaci trestního práva procesního. 

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

metody 

Diplomantka musela při psaní práce vycházet z poznatků trestně procesních, ale i z poznatků 

kriminologických (včetně viktimologických) a forenzně psychologických. Při zpracování 

práce bylo užito metod analýzy, deskripce, ale i metod komparativních.  

3. Formální a systematické členění práce 

Vyjma úvodu a závěru je práce členěna do osmi kapitol. V první kapitole diplomantka 

definuje pojem oběti trestného činu. Ve druhé kapitole se diplomantka zabývá viktimologií a 

základními pojmy, které s ní jsou spjaty. Třetí kapitola je věnována právní úpravě obětí 

trestných činů (zejména zákon o obětech trestných činů). Ve čtvrté kapitole jsou rozebírána 

jednotlivá práva obětí dle zákona č. 45/2013 Sb. Pátá kapitola prezentuje konkrétní formy 

pomoci obětí trestných činů. V šesté a sedmé kapitole diplomantka přechází k pojmu 

poškozeného a jeho právům. Osmá kapitola je pak věnována návrhům de lege ferenda. Práce 

je systematicky logicky členěna, diplomantka přechází od obecného ke konkrétnímu.  

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce představuje velmi zdařilé a detailní zpracování zvoleného tématu. 

Diplomantka se tématu věnovala do značné hloubky (čemuž odpovídá i značný rozsah práce) 

a prokázala vynikající schopnost analýzy právní úpravy a definování problémů. V práci se 

velmi frekventovaně objevují vlastní, relevantními argumenty podložené názory diplomantky 



včetně návrhů de lege ferenda, které pak diplomantka sumarizuje v kapitole osmé. Formální i 

jazyková stránka práce je na výborné úrovni. Je třeba velmi ocenit také nadprůměrné 

množství použitých pramenů včetně soudní judikatury. Mezi prameny jsou navíc zastoupeny i 

prameny zahraniční provenience. S tím souvisí i skutečnost, že se autorka nevyhýbala ani 

srovnání tuzemské právní úpravy s právní úpravou jiných zemí (zejména Rakouska, Německa 

a Slovenska).  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka beze zbytku splnila stanovené 

cíle a s dostatečnou hloubkou analyzovala 

právní úpravu poškozeného a oběti.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným zpracováním 

zvoleného tématu. 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická, diplomantka 

přechází od obecného ke konkrétnímu 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma je splněna. Diplomantka 

pracuje s nadstandardním počtem 

tuzemských i zahraničních zdrojů i 

s velkým množstvím soudní judikatury. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce představuje zevrubné zpracování 

zvoleného tématu, převyšující standardy 

diplomových prací.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je přehledná, text vykazuje jednotný 

styl grafického zpracování.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň textu je na 

výborné úrovni.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Návrhy de lege ferenda ve vztahu k právní úpravě obětí trestných činů.  

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
výborně 

 

V Praze dne 22.8.2021 
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