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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma náhrady nemajetkové újmy je aktuálním problémem trestního řízení. V důsledku 

změn, které do této oblasti přinesla rekodifikace občanského práva hmotného, došlo ke 

zrušení pevného základu pro rozhodování o nárocích na náhradu újmy při ublížení na zdraví 

a usmrcení. Nová právní úprava byla motivována snahou rozvázat ruce soudům při 

rozhodování o těchto nárocích. Důsledkem však byla roztříštěná praxe, která se i po 

uvedené změně přidržovala původní právní úpravy. Na tento stav reagoval Nejvyšší soud 

vydáním doporučující metodiky. Argumentační silou a výlučností úpravy kritérií pro 

rozhodování soudů o uvedených nárocích se stala de facto závazným pramenem, který se 

promítá do rozhodovací praxe soudů. Stávající stav má jak svá pozitiva, tak i negativa, 

kterým se práce zevrubně věnuje.  

 

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

metody 

Zdárné zpracování tématu předpokládá znalosti z oblasti civilního práva hmotného i 

procesního, trestního práva procesního a rozhodné judikatury trestních soudů, které 

diplomantka v diplomové práci prokázala. Autorka pracuje s aktuální judikaturou 

Nejvyššího a Ústavního soudu, která navazuje na metodiku Nejvyššího soudu, v práci však 

postrádám širší využití kazuistiky, jež mohla text obohatit a lépe přiblížit stávající aplikační 

praxi.  

3. Formální a systematické členění práce 
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Předložená práce je systematicky a logicky vhodně a přehledně členěna.  Lze ji z tohoto 

hlediska rozdělit na dvě části, a to na část obecně teoretickou zabývající se vymezením 

základních pojmů (poškozený, oběť, adhézní řízení, náhrada škody a nemajetkové újmy) a 

část kritickou, která je věnována kritické analýze metodiky Nevyššího soudu k odčiňování 

nemajetkové újmy. Teoretická část je soustředěna v prvních dvou kapitolách práce, v nichž 

se autorka zabývá obecnými otázkami spojenými s pojmy poškozený a adhézní řízení. Přes 

větší míru popisnosti se věnuje i problematičtějším otázkám, a sice vymezení počátku 

procesní lhůty k uplatnění nároku poškozeného, subjektům adhezního řízení, důkaznímu 

břemenu v adhézním řízení a způsobu náhrady nemajetkové újmy v trestním řízení. 

Kritickou část tvoří kapitola třetí a čtvrtá, v nichž je pojednáno o předchozí i stávající právní 

úpravě nároků na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení, obsahu 

metodiky Nejvyššího soudu k jejich posuzování včetně poukazu na slabá místa metodiky. 

Poznatky a závěry, k nimž diplomantka v jednotlivých kapitolách dochází, jsou shrnuty 

v přehledném závěru.  

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Zdaleka se nejedná o práci popisného 

charakteru, neboť diplomantka v ní provádí rozbor vybraných problémů, na které 

argumentačně reaguje. Její argumentace je věcně správná a řádně odůvodněna. Nutno však 

podotknout, že vychází převážně z publikované odborné literatury, s níž se ztotožňuje, nebo 

na ni navazuje.  

Z konkrétních problémů, jímž se autorka věnuje lze zmínit absenci práva poškozeného 

podat odpor proti trestnímu příkazu a nemožnost odčinit nemajetkovou újmu v trestním 

řízení jinak než peněžitou kompenzací. Přijetí metodiky autorka vnímá spíše pozitivně, 

s čímž se oponentka ztotožňuje, postrádá však zamyšlení nad stíráním hranic mezi 

jednotlivými složkami moci, když moc soudní podává autoritativní a quasi obecně závazný 

vyklad právní úpravy, kterým se v zásadě vrací k předchozí právní úpravě. Naopak lze 

vyzdvihnout názor autorky stran možnosti určení výše bolestného osobou odlišnou od 

znalce z odvětví hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví a 

rozbor nevyváženosti metodikou stanovených kritérií při vyčíslování ztížení společenského 

uplatnění, jímž je z hlediska procentuálního ve vztahu k výsledné hodnotě přisuzovaná 

stejná váha.  
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Provedený výklad a argumentace jsou bez faktických chyb, byť s některými (např. 

zavedením práva poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu) se oponentka práce 

zcela neztotožňuje.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl diplomové práce, a to jednak popsat 

právní úpravu náhrady nemajetkové újmy 

při ublížení na zdraví a usmrcení se všemi 

specifiky, jež vznikají při uplatnění nároku 

na jejich náhradu v adhezním řízení, 

upozornit na problémy spojené při 

uplatňování a rozhodování o 

analyzovaných nárocích a navrhnout 

možnosti jejich řešení, diplomantka splnila.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je původním 

zpracováním zvoleného tématu, včetně 

vlastních názorů autorky, které však 

z velké části vycházejí z již publikovaných 

odborných názorů. Práce nevykazuje 

známky plagiátorství (celková podobnost 

34%), použité zdroje jsou řádně citovány. 

Logická stavba práce 
Systematicky standardně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka pracuje s dostatečného 

množství pramenů dostupných k předmětu 

práce včetně aktuální judikatury. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na velmi dobré 

úrovni. Kladně hodnotím snahu o formulaci 

vlastních názorů. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je na vynikající úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na vysoké jazykové 

úrovni. Autorka v ní používá odpovídající 

odbornou terminologii při zachování její 

čtivosti. Gramatické chyby v textu jsou 

spíše výjimkou. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Formulujte argumenty proti zavedení práva odporu poškozeného proti trestnímu příkazu. 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
výborně 

 

 

V Praze dne 18. prosince 2021 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                oponent diplomové práce 


