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 Předložená rigorózní práce obsahuje 129 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, pěti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je mimořádně obsáhlý a zahrnuje i několik prací zahraničních autorů. Určité 

rozpaky však vyvolává nezřídka používaný odkaz na „komentované znění trestního 

řádu“, který vyvolává dojem, jako by se jednalo o jakýsi „oficiální“ výklad trestního 

řádu. Po formální stránce splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil sice problematiku, která patří mezi tradiční 

témata rigorózních prací, nicméně jedná se o problematiku, ve které existuje stále řada 

diskusních otázek a které opakovaně poutá pozornost odborné i laické veřejnosti. 

Z tohoto pohledu se jedná o téma aktuální. 

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém autor nastiňuje cíl a zaměření své práce, se 

nejprve věnuje historickému vývoji právní úpravy postavení poškozeného v řízení. 

Zde se podrobně zabývá dnes již méně známými instituty, jako byl soukromý účastník 

a podpůrná žaloba, soukromý žalobce a soukromá žaloba, a to z pohledu všech tří 

právních úprav, které na našem území do roku 1950 existovaly. Pokud jde o navazující 

právní úpravy, pak se autor snaží záslužně vystihnout vývojové tendence, které se zde 

projevovaly.  

 

 Jádrem práce je kapitola věnovaná postavení poškození v současné právní 

úpravě. Kladně třeba hodnotit, že zde autor postihl i nejnovější změny, které přinesla 

novela č. 181/2011 Sb. Rozbor jednotlivých oprávnění poškozeného a otázek 

spojených s postavením poškozeného je zpracován mimořádně svědomitě, pečlivě a 

podrobně, a to na podkladě zejména literárních pramenů a poměrně bohaté judikatury. 

Autor si všímá i některých otázek, které byly nebo jsou v praxi i v teorii sporné a 

přináší i jejich řešení nebo možné řešení, opět vesměs opíraje se o literaturu a 

judikaturu. Jen pro úplnost třeba dodat, že takových „problematických“ otázek je více 

a autor se k nim může vyjádřit v rámci obhajoby (například: nepřesné vymezení pojmu 

poškozeného odkazem na újmu způsobenou „trestným činem“, praktické obtíže 

spojené s institutem společného zmocněnce, zmeškání možnosti připojit se s nárokem 

na náhradu škody v případě rozhodování trestním příkazem aj.). 

 

 



 

 

 Velmi podrobně a pečlivě se autor v samostatné kapitole věnuje rovněž institutu 

oběti trestného činu. Kladně třeba hodnotit, že autor zde vychází z mezinárodních 

dokumentů, které se ochranou oběti zabývají, a tyto důsledně konfrontuje se 

současnou právní úpravou v České republice.  

 

 Podnětný je rovněž exkurz do vybraných zahraničních právních úprav. Výběr 

byl vhodně zvolen, protože zahrnuje jak státy se stabilní kontinuitou právního vývoje 

(Německou, Rakousko), tak i státy, jež prošly transformací (Polsko, Slovensko). 

 

 Poslední kapitola práce a závěr práce jsou věnovány námětům de lege ferenda. 

Kladně třeba hodnotit, že autor v této souvislosti analyzuje též věcný záměr nového 

trestního řádu. Lze s autorem souhlasit, že „oceňování“ nemajetkové újmy v praxi 

zajisté přinese nemalé problémy. Rovněž náměty de lege ferenda, které autor uvádí, 

jsou vesměs důvodné. 

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi dobrou. Autor 

prokázal hlubokou znalost zvolené problematiky, včetně jejího dosavadního literárního 

zpracování a odrazu v judikatuře českých soudů. Rovněž osvědčil znalost praktických 

aplikačních problémů, s nimiž se lze v trestním procesu setkat a jejich řešení 

v odborné literatuře. Autor nesporně prokázal schopnost samostatné odborné tvůrčí 

práce. Po obsahové i po formální stránce je předložená rigorózní práce zajisté 

způsobilým podkladem pro ústní obhajobu.  

 

 Pří ústní obhajobě své práce by se mohl autor vyjádřit k otázce, zda institut 

společného zmocněnce (§ 44 odst. 1 tr. řádu) nemůže vést k tomu, že poškození, kteří 

chtějí svůj nárok na náhradu škody v trestním řízení uplatnit a prosadit, jsou nuceni 

takovému společnému zmocněnci uhradit odměnu a hotové výdaje, tedy finanční 

prostředky, které by jinak ušetřili, pokud by práva poškozeného vykonávali osobně. 

 

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě rigorózní práce a po úspěšném složení 

ústní zkoušky byl Mgr. Ing. Martinu Janouškovi udělen titul doktora práv.  

 

 

V Praze dne 9.11.2011 
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