
Resumé diplomové práce

Téma moji diplomové práce je Pomoc obětem trestných činů. Toto téma jsem si 

zvolila pro jeho význam v dnešní době plné násilí a kriminality. Je to téma zajímavé 

nejen pro právníky, ale také pro celou veřejnost, i pro jiné profese. Mým cílem při psaní 

této práce bylo předložit co nejvíce informací a zaměřit se na problematická místa 

týkající se úpravy práv obětí a jejich postavení nejen v trestním řízení.

První část práce je zaměřena na stručný výklad o vzniku a vývoji poměrně mladé 

vědy – viktimologie a výklad základních pojmů ve viktimologii používaných. 

Významnou část první kapitoly pokrývá pojednání o zdánlivě jednoduchém pojmu 

„oběť“.

Následující část práce se již věnuje jednotlivým prvkům pomoci obětem 

trestných činů. Třetí kapitola řeší možnost poskytnutí finančního odškodnění oběti 

státem v případě, že není možné se ho domoci přímo na pachateli. Mnoho zemí, včetně 

České republiky, již přijalo příslušnou právní úpravu a také se tyto státy staly signatáři 

Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů. 

Další kapitola se zabývá rolí nestátních organizací působících v oblasti pomoci 

obětem trestných činů a jejich spoluprací se státními orgány. Zjistila jsem, že role 

nestátních organizací je jednoduše nenahraditelná. Nestátní organizace jsou schopné 

poskytovat psychologickou, právní, sociální i organizační pomoc obětem obecně nebo 

se zaměřují na speciální kategorie obětí trestných činů, jako jsou týrané děti nebo ženy 

nebo oběti sexuálních trestných činů. 

Oběť trestného činu také vystupuje v rámci trestního řízení. Proto jsem nemohla 

vynechat výklad o postavení oběti v rámci trestního řízení a právech, která národní 

právo oběti zaručuje. Oběť se může nacházet buď v postavení poškozeného, a v tomto 

případě může uplatnit nárok na odškodnění vzniklé újmy, nebo se oběť často nachází 

v roli svědka. V trestním řízení se dnes projevuje tendence používat takzvané odklony 

za účelem umožnit oběti být aktivním prvkem v trestním řízení a získat rychleji 

odškodnění, které bude odpovídat potřebám oběti. Ve vztahu ke svědkovi jsem se 

zabývala úrovní ochrany poskytované svědkovi státem v případě hrozícího nebezpečí 

vyplývajícího z účasti svědka v trestním řízení. Také jsem se pokusila o srovnání české 

právní úpravy ochrany svědků a amerického programu ochrany svědků.  



Vzhledem k tomu, že problematika pomoci obětem trestných činů je probírána i 

na mezinárodní úrovni, poslední část mé diplomové práce pojednává o hlavních 

mezinárodních organizacích a jejich dokumentech vztahujících se k tomuto tématu. 

Vybrala jsem tři organizace: Organizaci spojených národů, Radu Evropy a Evropskou 

Unii. Všechny tři přijaly velmi důležité dokumenty stanovující práva obětí a inspirující 

členské státy k přijetí příslušné právní úpravy a nezbytných opatření k zajištění pomoci 

obětem trestných činů v jejich nelehké situaci.

V průběhu psaní této práce jsem došla k závěru, že situace v oblasti pomoci 

obětem trestných činů není ideální. Ale na druhou stranu jsou činěny určité kroky ke 

zlepšení postavení obětí nejen v trestním řízení ale ve společnosti jako takové.

Upřímně doufám, že se mi podařilo naplnit můj cíl poskytnout co nejucelenější 

pohled na téma pomoci obětem trestných činů. 




