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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autorka se v rámci zvoleného tématu diplomové práce zaměřila na problematiku náhrady 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.), při usmrcení a zvlášť závažném ublížení 

na zdraví (§ 2959 o. z.) v adhezním řízení, což lze považovat za téma vysoce aktuální. Je tomu tak 

proto, že nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, došlo ke koncepční změně 

právní úpravy i v oblasti náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady nemajetkové újmy na zdraví a 

při usmrcení, a to zejména ve vztahu k pojetí těchto náhrad a způsobu určení jejich výše. Jelikož 

jsou soudy v adhezním řízení při rozhodování o soukromoprávním nároku poškozeného povinny 

aplikovat ustanovení mimotrestních hmotněprávních předpisů, měly tyto změny v občanskoprávní 

úpravě zásadní dopad i na oblast adhezního řízení. 

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

metody 
 
Náročnost zvoleného tématu spočívá v jejím interdisciplinárním charakteru. Jeho zpracování 

vyžaduje znalosti nejen trestního práva hmotného a procesního, nýbrž i řady mimotrestních 

právních norem (zejména občanského zákoníku a předpisů zdravotníckeho práva), včetně 

vyhledání relevantní judikatury. Autorka pracuje s pestrou škálou odborných informačních zdrojů, 

tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, na jejichž základě formuluje návrhy de lege 

ferenda. Použité metody odpovídají předmětu zkoumání (metody abstrakce, analýzy a syntézy).  
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3. Formální a systematické členění práce 
 
Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěna do čtyř kapitol. Úvodní kapitoly jsou 

věnovány terminologii (vymezení pojmu poškozeného a jeho odlišení od oběti trestného činu), 

právům a postavení poškozeného v trestním řízení. Ve druhé kapitole se autorka zabývá specifiky 

přiznávání soukromoprávních nároků v adhezním řízení, konkrétně subjekty a předmětem 

adhezního řízení, jakož i způsoby rozhodnutí o nárocích poškozeného v trestním řízení včetně 

rozhodnutí formou trestního příkazu. Jádrem práce je kapitola třetí a čtvrtá, která je věnována 

náhradě bolestného, ztížení společenského uplatnění, resp. dalších nemajetkových újem a náhradě 

duševních útrap sekundárních obětí při usmrcení a zvlášť závažném ublížení na zdraví (tzv. 

reflexní újma). V samostatných podkapitolách se pak podrobně zabývala kritérii soudcovského 

uvážení při stanovování výše náhrad jednotlivých druhů nemajetkových újem podle příslušných 

soukromoprávních předpisů, analýzou Metodiky Nejvyššího soudu č. 63/2014 Sb. rozh., jež 

stanoví podrobnější postup pro určení výše bolestného a náhrady za ztížení společenského 

uplatnění, otázkou znaleckých posudků vypracovaných znalci ze zvláštního odvětví, jakož i 

okruhem osob, které jsou oprávněné uplatňovat náhradu nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť 

závažném ublížení na zdraví. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Ocenit je třeba zejména 

specializaci na problematiku náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení, která 

je i vzhledem k neustále se vyvíjející judikatuře v dané oblasti tématem vysoce aktuálním. Zvolený 

přístup umožnil autorce adekvátně se zabývat dílčími problémy v rámci jednotlivých témat, jakož 

i otázkami, na které v literatuře není jednotný názor (např. zakotvení práva odporu poškozeného 

proti trestnímu příkazu, rozšíření způsobu náhrady nemajetkové újmy o nepeněžité nároky, pojetí 

tzv. dalších nemajetkových újem ve smyslu § 2958 o. z., koncepční nedostatky Metodiky 

Nejvyššího soudu a její nomenklatury, otázka obligatorního vypracování znaleckých posudků 

znalci ze zvláštního znaleckého odvtěví při stanovování výše náhrad). Diplomantka způsobem 

zpracování zvoleného tématu prokázala nejen výbornou znalost platné právní úpravy, ale také 

schopnost identifikovat její nedostatky a navrhnout způsob jejich řešení. Lze uzavřít, že předložená 

práce jak po stránce formální, tak i obsahové splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a 

proto ji doporučuji k obhajobě.  
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5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Diplomantka cíl práce, tj. přiblížit a představit 
problematiku náhrady nemajetkové újmy při ublížení 
na zdraví a nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť 
závažném ublížení na zdraví v adhezním řízení a její 
úskalí, nepochybně splnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce nevykazuje znaky plagiátorství, samostatnost 
při zpracování byla dodržena. 

Logická stavba práce Předložená práce má logickou strukturu (viz výše) 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Součástí práce je seznam použitých zdrojů, 
z kterého plyne, že autorka pracovala s přibližně 
šedesáti odbornými publikacemi ať už 
monografického či časopiseckého charakteru. 
Rozsah vyhledané literatury odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

V tomto směru lze práci rozdělit na dvě části. Část 
první zabývající se terminologií, postavením 
poškozeného v trestním řízení, principy adhezního 
řízení a postupem při uplatňování soukromoprávních 
nároků poškozeného v tomto řízení má spíš 
deskriptivní charakter. Přínosnou je druhá část práce, 
v níž autorka v návaznosti na rozbor hmotněprávní 
úpravy náhrady nemajetkové újmy při ublížení na 
zdraví a usmrcení, jakož i judikatury trestních soudů 
v této oblasti, upozorňuje na aktuální problémy 
platné právní úpravy a předkládá návrhy de lege 
ferenda. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Grafické zpracování práce je na vysoké úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce prošla pečlivou technickou redakcí, písařské 
nedostatky v podobě chybějících písmen, teček nebo 
závorek se vyskytují jen minimálně. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
V rámci ústní obhajoby nechť se diplomantka vyjádří k možnostem rozšíření kompenzace 
nemajetkové újmy v adhezním řízení o nepeněžité nároky. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 
 
 
V Praze dne 7. prosince 2021  
 

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


