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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila téma mediace v trestním řízení. Jedná se o téma nové, které patří 

do konceptu tzv. restorativní justice. Smyslem mediace v trestním řízení je urovnání 

konfliktu a obnovení narušených vztahů mezi obětí a pachatelem trestného činu. Dojde-li 

v rámci mediace k dosažení dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi obětí 

a pachatelem trestného činu, včetně odčinění újmy způsobené trestným činem, může tím 

být současně splněna jedna z podmínek pro uplatnění odklonu v trestním řízení.  

 

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

metody 

Ke kvalitním zpracování zvoleného tématu diplomové práce je třeba nejen znalost trestního 

procesu, ale také viktimologie a alespoň základní znalosti týkající se procesu mediace, 

mediačních technik a způsobu jejich využití. Jedná se tak o téma velmi náročné 

ke zpracování. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň diplomové práce je dobrá. Text je prost zásadnějších chyb nebo překlepů. 

Systematické členění práce je v pořádku. Výklad je uspořádán přehledně a má logickou 

stavbu. Je rozvržen do šesti na sebe navazujících kapitol (vyjma úvodu a závěru). Jednotlivé 

kapitoly práce jsou dále podrobně rozčleněny do podkapitol, což usnadňuje orientaci 

v textu. 



2 
 

 

4. Vyjádření k práci 

Jak vyplývá z úvodu práce, diplomantka si zvolila za cíl poskytnout ucelený pohled 

na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu z hlediska právní úpravy a praxe mediace 

v trestním řízení v České republice. Cíl práce tak byl poměrně ambiciózní, domnívám 

se však, že nebyl zcela naplněn. Ve čtvrté kapitole se diplomantka věnuje praxi 

při provádění mediace v trestních věcech v České republice. Podstatou této kapitoly 

by mohly být praktické poznatky pracovníků Probační a mediační služby podílející 

se na procesu mediace. Předmětná kapitola však jakékoli praktické postřehy osob 

vedoucích mediaci v trestním řízení postrádá a sklouzává k pouhé deskripci. V šesté 

kapitole práce spatřuji největší samostatný přínos diplomantky, neboť jsou zde obsaženy 

návrhy de lege ferenda. Diplomantka v této kapitole navrhuje povinný postup před 

započetím sjednávání dohody o vině a trestu, který by spočíval v povinné mediaci za účasti 

pracovníků Probační a mediační služby. Navrhovaný postup však neshledávám vhodným, 

neboť by neúměrně prodlužoval již tak mnohdy dlouhé trestní řízení, což by bylo v rozporu 

s požadavkem projednat trestní věc co nejrychleji (§ 2 odst. 4 trestního řádu). 

V předložené práci absentuje komparace se zahraničním přístupem k mediaci v trestním 

v řízení, kterým by se tuzemský přístup mohl inspirovat či se jím poučit. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Přes zjevnou snahu diplomantka naplnila 

očekávání a stanovené cíle pouze zčásti, 

neboť problematiku mediace v trestním 

řízení nezpracovala komplexním 

způsobem. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka pracovala v souladu 

s etickými požadavky na diplomovou 

práci. 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická a systematicky 

správně zpracovaná. Jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka využila výlučně tuzemskou 

odbornou literaturu týkající se mediace 

v trestních věcech. Kromě jediného 

internetového zdroje s nefunkčním 

odkazem nejsou v práci využity žádné 

zahraniční prameny poznání, přestože jsou 

takové zahraniční zdroje 
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ke zpracovávanému tématu dohledatelné. 

Počet odborných zdrojů, z nichž 

diplomantka čerpala, je standardní. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomová práce je z hlediska hloubky 

provedené analýzy na dobré úrovni. 

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

je přehledná. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce má dobrou jazykovou 

úroveň, je patrná snaha o pečlivé 

zpracování textu.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka by se při obhajobě mohla věnovat návrhům de lege ferenda týkajícím 

se zlepšení současné a podle diplomantky nedostačující právní úpravy. 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 3 

 

 

V Praze dne 26. března 2022 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

             oponent diplomové práce 


