
OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno diplomantky: Kateřina Králová 

Téma práce: 
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 

Rozsah práce 69 stran (159 914 znaků) 

Datum odevzdání práce: 27.1.2021 

Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.   

Oponent diplomové práce: JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.  

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

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

poškozeného v trestním řízení a jeho 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 vzhledem ke zvolenému tématu musela vycházet ze znalosti trestního práva 

procesního. Téma bylo možno pojmout i z kriminologických aspektů, diplomantka však téma 

pojala ryze trestně procesně. Co se týče použitých metod, byla užita zejména metoda analýzy a 

deskripce.  

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je s výjimkou úvodu a závěru členěna do šesti kapitol. První kapitola se velké 

stručnosti zabývá historickým vývojem a pojmem poškozeného. Druhá kapitola se věnuje 

srovnání pojmu poškozeného a oběti. Ve třetí kapitole diplomantka rozebírá jednotlivá procesní 

práva poškozeného a v návaznosti na práva poškozeného ve smyslu § 43 odst. 3 tr. řádu věnuje 

další kapitolu adheznímu řízení. Pátá kapitola se zabývá postavením poškozeného v rámci 

odklonů v trestním řízení. V poslední kapitole diplomantka stručně představuje koncept 

restorativní justice a institut soukromé žaloby. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

V práci se objevují i návrhy de lege ferenda, v tomto kontextu bych považoval za vhodné 

vložení též kapitoly věnované právě shrnutí těchto návrhů.  

 

4. Vyjádření k práci 



Předložená práce představuje standardní zpracování daného tématu. Jednotlivé instituty jsou 

popsány spíše ve stručnosti a v některých případech diplomantka vlastními slovy zestručňuje 

právní úpravu i tam, kde do nepovažuji za vhodné, a kdy by naopak dané problematice měla 

věnovat mnohem větší pozornost (kupříkladu u situací, kdy není souhlas poškozeného ve 

smyslu § 163 tr. řádu vyžadován). Práce také s jedinou výjimkou neobsahuje žádný zahraniční 

zdroj, komparace s cizozemskou právní úpravou chybí. Téma práce také vybízelo k čerpání 

z mnohem vyššího počtu soudních rozhodnutí. Naopak kvituji, že diplomantka se na mnoha 

místech nad danou problematikou zamýšlí, byť osobně s některými jinými názory nesouhlasím 

(například posílení postavení poškozeného u podmíněného zastavení trestního stíhání). 

Diplomantka ve své práci také zdařile reflektuje novelu trestních předpisů účinnou od 

1.10.2020.    

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Vytčený cíl práce byl v zásadě splněn. 

Diplomantka si jako cíl stanovila přiblížení 

právní úpravy poškozeného a posouzení, 

zda představuje dostatečnou ochranu. Jak 

již bylo uvedeno výše, diplomantka se 

omezila spíše jen na stručnější zpracování 

daného tématu.   

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je původním dílem autorky. Systém 

Theses vykázal nejvyšší shodu s jinými 

pracemi, která je menší než 5 %, systém 

Turnitin vykázal celkové procento 

podobnosti 39 %, kdy počet slov v 

nejdelším úseku podobnosti byl 57 slov. 

Delší úseky se týkají zejména citování 

právní úpravy a citování zdrojů 

v poznámkách pod čarou. Závěr: Práce 

není plagiátem či kompilátem jiným prací. 

Logická stavba práce 
Práce je logicky členěna. Za vhodnější 

bych pouze považoval včlenění samostatné 

kapitoly k návrhům de lege ferenda.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma byla dodržena. Počet zdrojů 

je průměrný. Zahraniční zdroje až na jednu 

výjimku absentují, počet použité judikatury 

je podprůměrný. Oceňuji však, že 

diplomantka pracovala i se zdroji staršího 

data, které jsou do dnešní doby aktuální.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Jak již bylo uvedeno výše, diplomantka se 

mohla zvolenému tématu věnovat 

podrobněji. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Diplomová práce obsahuje standardní 

formální úpravu.   



Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň práce je na 

výborné úrovni. Pouze sporadicky se 

v práci objevují gramatické chyby (např. 

„znění pojmu poškozeného jako osobu“).  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Otázka k obhajobě: Specifika postavení poškozeného (i ve vztahu k adheznímu řízení) 

v případě trestného činu zanedbání povinné výživy.   
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