
ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že mne s rolí oběti pojí také vlastní zkušenost, zabývám se touto 

problematikou ve své práci z hlediska psychologického i právního. Až v posledních letech se 

konečně společnost začíná více zajímat o problematiku obětí trestných činů, i když ještě stále, 

dle mého názoru, zejména ze strany státu, není situace uspokojivá.  

V úvodních kapitolách se zaměřuji na historický pohled do vývoje vědního oboru 

viktimologie a na vysvětlení základních pojmů, které jsou ve viktimologii klíčovými. Mezi ně 

patří zejména pojem oběti, který u nás do roku 1997 nebyl v zákoně definován. Pojmy 

viktimizace, reviktimizace a viktimnost jsou důležitými pro to, abychom pochopili jakou roli 

oběť hraje již v samotném procesu způsobování újmy oběti.  

 Další oblastí, kterou se zabývám, je postavení poškozeného v trestním řízení a 

odškodňování obětí trestných činů, která není v současné době zdárně dořešena. Zejména 

problematika odškodňování oběti v rámci trestního řízení, je stále neuspokojivá. Jedná se 

především o otázky odškodnění imateriální újmy v rámci trestního řízení,  absence úpravy 

ochrany obětí ve zvláštním zákoně a možnost podání soukromé žaloby v trestním řízení. Vše 

by se mělo změnit přijetím připravované rekodifikace trestního řádu a předpokládaného přijetí 

zvláštního zákona o ochraně obětí trestných činů,  pokud dospěje k realizaci.  

Prevence jako velmi důležitý faktor v rámci ochrany obětí je v současnosti na poli 

mezinárodním i vnitrostátním na vzestupu. V rámci prevence kriminality je již řadu let kladen 

důraz zejména na vytváření preventivních programů, které mají předejít trestné činnosti, a tím 

také nárůstu počtu obětí. Počet těchto programů se zvyšuje, a to jak na národní, tak regionální 

úrovni. Jejich realizace je ale stále nedokonalá. Malé povědomí občanů o celkové 

problematice je toho důkazem. Do této problematiky zahrnuji také otázky role masmédií a 

jejich možný vliv na sekundární viktimizaci oběti. Informovanost oběti na druhé straně 

doznala positivních kroků, zejména jejího právního zakotvení do trestního řádu. Za velmi 

důležité považuji také kladení důrazu na citlivé a vhodné zacházení s obětí trestného činu ze 

strany orgánů činných v trestním řízení i zdravotnického personálu, pokud dojde k újmě na 

zdraví.  

Oblast pomoci obětem trestných činů se v posledních letech velmi zlepšila. Tedy 

zejména ze strany dobrovolnických organizací, které v mnoha případech suplují samotný stát. 

Pomoc dělím podle subjektů, které ji poskytují. Laická pomoc, zejména ze strany rodinných 



příslušníků je sice nevyčerpatelná, ale na druhé straně neprofesionální a tudíž v určitých 

případech může být až destruktivní. Odborná psychologická pomoc je poskytována přímo na 

místě, tedy v místě spáchání trestného činu. Zde bych doporučila právní zakotvení práva na 

informace o službách poskytujících pomoc již při prvním kontaktu s orgány činnými 

v trestním řízení. Snad nebudou návrhy a sliby zejména politických představitelů na zlepšení 

situace obětí trestných činů, jen populistickým gestem, který zůstane nezrealizován.  

Jako dvěma specifickými oblastmi se zaměřením na prevenci a pomoc se zabývám 

také domácím násilím a agresivitou mezi dětmi. Jsou to aktuální témata, ve kterých postupně 

dochází k prolamování strnulosti v právní úpravě. Věřím, že v budoucnu bude na sociálních 

vahách  převažovat kvalita prevence a pomoci obětem nad samotnou kvantitou obětí. 

Určitá nespokojenost je patrná také z řad některých skupin ve společnosti, což 

vyjadřují zejména tím, že polemizují s otázkou o znovuzavedení trestu smrti. Tyto skupiny 

nepochybují o opodstatněnosti trestu smrti, tak jako kdysi Emmanuel Kant. Je přirozené, že 

chtíč po odplatě ve smyslu zákona ,,oko za oko, zub za zub“ se projevuje v každé době, 

zejména také s přibývajícím počtem uvězněných osob. Je ovšem také jasné, že v dnešní době, 

z etického a právního hlediska, znovuzavedení trestu smrti není možné. Základním kamenem 

je právo na život. Tak jak to vyplývá z LZPS a ze závazků  mezinárodních smluv, zejména 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Na našem, tehdy 

československém území, byl trest smrti zrušen v květnu v roce 1990 Federálním 

shromážděním. Zrušení trestu smrti je zakotveno také v Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod a také v Listině základních práv Evropské unie. To souvisí i se 

smyslem trestání pachatele, který je zejména od druhé poloviny 20. století spojován 

s termínem restituční ( kompenzační ) penologické trestání. To zdůrazňuje zejména to, že trest 

má umožnit zejména oběti trestného činu, aby jí byla nahrazena veškerá škoda, a to nejen 

materiální, ale i další újma. Zájem na potrestání pachatele ustupuje před ochranou zájmů 

poškozených osob. Trest, který je pachateli uložen, má tak umožnit, aby mezi pachatelem a 

jeho obětí došlo k obnově sociálních vztahů, které byly narušeny spáchaným trestným činem.   

 


