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Hodnocení 

diplomové práce Olexandra Spitsyna 

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana 

 

Diplomová práce o rozsahu 60 stran textu je věnována tématu, které je společensky 

závažné a aktuální. Poškozený jako osoba trestným činem zejména dotčená stojí trochu 

stranou pozornosti jak legislativní praxe, tak zejména praktické činnosti orgánů činných 

v trestním řízení. 

Diplomant postupně v diplomové práci rozdělené do pěti kapitol, úvodu a závěru postupně 

pojednává o pojmu poškozeného a jeho postavení v trestním řízení obecně, dále pak o jeho 

postavení a právech v jednotlivých stadiích trestního řízení, o postavení poškozeného při tzv. 

odklonech v trestním řízení. Následuje nečíslovaná kapitola Návrhy de lege ferenda. Práci 

uzavírá stručným závěrem. 

Osnova práce je v zásadě správní a dává poznat, o čem autor v práci hovoří. 

Diplomant práci vypracoval na podkladě dostatečného počtu odborných literárních 

pramenů, na které správně odkazuje, s výjimkou odkazů na elektronické zdroje, kde neuvádí 

datum zobrazení, což je chyba. 

Předložená diplomová práce je několikátou verzí, diplomantovi byly předchozí verze 

vráceny opakovaně k přepracování. Ani v této poslední verzi se diplomant nevyhnul některým 

chybám v technickém zpracování. Tak například uvádí slovo „seznám“, místo „seznam“, text 

je nelogicky zarovnán vlevo, nikoliv do bloku. V textu jsou nečeské obraty, chybí mezera 

mezi symbolem paragrafu a jeho číslem, použitá literatura je rozdělena mezi „odbornou 

literaturu“ a „odborné články“ – odborný článek patrně podle diplomanta není literatura) a 

další technické nedostatky. 

Pokud jde o samotný obsah práce, nemám k němu připomínky. Diplomant rozebírá 

jednotlivé instituty a její diplomová práce podává souhrnný obraz o poškozeném a náhradě 

škody v trestním řízení. 

Pokud jde o návrhy de lege ferenda, souhlasím s nimi a nemám proti nim výhrad 

(například zakotvení možnosti poškozeného podávat odpor proti trestnímu příkazu, abych 

uvedl jeden za všechny). Zdrženlivější jsem pouze u návrhu zakotvit institut soukromé 

žaloby. Nepovažuji jej za promyšlený. Oproti tomu podporuji návrh na zakotvení soukromé 

obžaloby. 

Také návrh na náhradu majetkové újmy omluvou nepovažuji za dostatečně promyšlený a 

nepodporuji jej. 
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Závěrem shrnuji: Diplomová práce splňuje požadavky na ústní obhajobu. Doporučuji ji 

orientovat na otázku závěrečné řeči poškozeného v hlavním líčení. 

 

Práci hodnotím: dobře 

 

 

 

 

 

V Praze 15. 6. 2020                                                   prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                 

 

 

 


