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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je zcela aktuální a společensky závažné.  

 

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

metody 

Svojí podstatou jde o téma mezioborové, k jehož zpracování poznatky nejen z trestního 

práva procesního, ale též z kriminologie, in concreto z viktimologie, která se v posledních 

letech jako samostatný vědní obor značně osamostatnila. Toho si je autorka plně vědoma, 

když rozebírá nejen samotný pojem viktimologie, ale i její základní historický vývoj. 

Pochvalu zaslouží práce s cizojazyčnou (americkou) literaturou a tuzemskou judikaturou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka předložila práci, která má vysokou formální úroveň. Text je členěn logicky 

přehledně, kapitoly jsou svým obsahem a kvalitou velmi vyvážené. Logicky na sebe 

navazují a jsou navzájem provázané. Autorka postupuje od obecného ke konkrétnímu. 

Autorka se nejprve zabývá českou pojmoslovnými otázkami, historickým vývoje apod., 

a až posléze přechází i k hodnocení konkrétních problémů a situací, k nimž v praxi dochází.  
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4. Vyjádření k práci 

Celková formální i obsahová úroveň předložené práce je na vysoké úrovni. Z hlediska 

požadavků na diplomovou práci se jedná o velmi kvalitní a komplexní zpracování tématu. 

Text není „pouhým“ kvalitním popisem právní úpravy, popř. názorů jednotlivých autorů, 

ale autorka místy připojuje i vlastní pohledy na probírané otázky. Autorka píše poměrně 

čtivým a zajímavým (osobitým) jazykem. Práce je po formální stránce velmi pečlivě 

napsána, prakticky se zde nevyskytují pravopisné chyby ani neobratná slovní spojení, která 

by rušila celkový dojem z analýzy právní úpravy ochrany obětí trestných činů v České 

republice. Jedinou drobnou výtku mám ke kapitole 4.2, kterou bych nazval jinak než „kolize 

práv…“, avšak z jejího obsahu je posléze jasné, co tím autorka zamýšlela. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila stanovený cíl práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Výborná práce s adekvátním množstvím 
pramenů, které jsou vhodně vybrány, 
včetně pramenů cizojazyčných 
(amerických). 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 
a úrovně právního výkladu na velmi dobré 
úrovni. V práci jsou obsaženy i úvahy 
de lege ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Výborná. Ocenění zaslouží zejména 
systematičnost práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná. Diplomantka prokázala 
schopnost podat komplexní výklad 
jednotlivých problémů. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autorka by se při obhajobě mohla vyjádřit k otázce vzájemného vztahu předběžných 

opatření podle trestního řádu a předběžných opatření podle předpisů občanského práva 

procesního. 
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Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 
 

V Praze dne 21. června 2020 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

                           oponent 


