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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika ochrany obětí trestných činů je aktuálním tématem trestního práva. Trend 

posilování práv obětí jako projev přebírání spoluodpovědnosti státu za to, že spáchání 

trestného činu nebylo zabráněno, a zdůrazňování role a ochrany obětí v trestním řízení i 

mimo něj, nachází v posledních letech svůj odraz v české i evropské legislativě. Český 

zákonodárce napravil nedostatek chybějící ucelené právní úpravy nástrojů ochrany obětí 

trestných činů až přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V souvislosti s 

jeho přijetím současně vyvstaly aplikační problémy, na které reagovali odborníci z řad 

teoretiků i soudní praxe. Část těchto problémů byla odstraněna novelizací právního 

předpisu, další nedostatky stávající právní úpravy však přetrvávají, nebo dokonce nově 

vyvstávají v souvislosti s implementací evropských požadavků do českého právního řádu.  

  

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

metody 

Téma práce patří k těm v kvalifikačních pracích často zpracovávaným. Zpracování zvolené 

problematiky vyžaduje znalosti z oblasti kriminologie, trestního práva hmotného a 

procesního, znalost evropského trestního práva nevyjímaje.  

Diplomantka v práci vhodně pracuje se základními výkladovými metodami. Vychází 

z obšírného seznamu typově různorodých pramenů, mezi nimiž je zastoupena také 

cizojazyční kriminologická literatura a aktuální judikatura vnitrostátních soudů i ESLP.  

 



2 
 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je tematicky členěna na úvod, závěr a čtyři kapitoly. První a druhá kapitola jsou 

věnovány pojmovému vymezení oběti a zasazení tématu do kriminologických souvislostí. 

Úvod práce je zdařile zpracován a poskytuje kvalitní podklad pro další kriticko-analytické 

části práce obsažené v kapitole třetí a čtvrté. V třetí kapitole se diplomantka věnuje 

jednotlivým právům oběti trestného činu. Výkladovou část vhodně doplňuje svými 

vlastními právními názory na nedostatky právní úpravy a možnosti jejich řešení. Kapitola 

čtvrtá zpracovává problematiku kolize práv oběti (práva na zabránění kontaktu 

s obviněným, práva na ochranu ve formě utajení) a obviněného.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka k tématu přistoupila z kriminologicko-analytického pohledu. Kriminologická 

část je kvalitně zpracovaná a vychází z bohatého množství české i cizojazyčné literatury. 

Analytická část v kapitole třetí přináší jak popis stávající právní úpravy, tak identifikaci 

jejich problémů a slabých stránek, včetně možností jejich řeší. Výkladová část je vhodně 

doplněna vlastními právní názory diplomantky podepřenými samostatnou právní 

argumentací.  Diplomantka se v ní věnuje mj. vymezení momentu poskytování informací 

obětem, formě a obsahu poučení obětí, rozdílům mezi civilními a trestními předběžnými 

opatřeními, problému nepřehlednosti a snížené srozumitelnosti norem upravujících práva 

obětí, problematice okruhu orgánů činných v trestním řízení, vůči kterým se lze domáhat 

práva oběti na výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví). Poslední část věnovaná 

kolizi práv obviněného a obětí trestného činu zpracované téma uzavírá z pohledu soudní 

praxe ESLP, ÚS a NS ČR. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl práce vymezený v úvodu, a sice přinést 

přehled teoretických východisek, který má 

poskytnout základ pro pochopení postavení 

oběti, ochrany oběti a její role v rámci 

trestního řízení, a podrobit kritické analýze 

stávající právní úpravu práv oběti trestného 

činu, diplomantka zdařile splnila.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýzou podobnosti práce s jinými zdroji 

nebylo zjištěno podezření z plagiátorství. 

Diplomantka řádně cituje použité zdroje. 
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Logická stavba práce 
Systematicky a logicky vhodně zvolena.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka pracuje s odpovídajícím 

množstvím tuzemských i zahraničních 

odborných pramenů.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Předložená práce splňuje požadavky 

kladené na zpracování diplomových prací. 

Vedle přehledu kriminologických a 

viktimologických poznatků a představení 

právní úpravy práv obětí přináší také její 

kritickou analýzu. Diplomantka se 

neomezuje na popis stávajícího stavu, ale 

hledá slabá místa právní úpravy, na které 

vhodně argumentačně reaguje a 

představuje výkladové i legislativní 

možnosti jejich řešení.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úpravě práce není co vytknout.  

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na dobré jazykové 

úrovni, je čtivá a diplomantka v ní správně 

používá právní terminologii.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaké jsou rozdíly mezi civilními a trestními předběžnými opatřeními mj. z hlediska stádia 

trestního řízení a je stávající právní úprava dostatečná?  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň  1  

 

 

V Praze dne 16. června 2020 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                 


