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1. Aktuálnost tématu:  Aktuálnost tématu je mimořádná. Již několik desetiletí je 

ve světové a naší odborné literatuře uznáváno, že problematika obětí kriminality je 

podceňována a že jí není věnována náležitá pozornost ani v teorii, ani v praxi, ač by to 

bylo velmi zapotřebí v zájmu ochrany před kriminalitou, napravení kriminalitou 

způsobených škod i prevence kriminality. 

2. Náročnost tématu: Téma je značně náročné, hlavně proto, že je 

multidisciplinární, autorka se opírá o práce kriminologů, právníků, sociologů a 

psychologů.  

3. Kritéria hodnocení práce: Cíle práce byly splněny. Autorka zpracovala 

pojednání, ve kterém zasvěceně shrnuje množství poznatků o postavení obětí 

trestných činů v České republice a  oprávněně upozorňuje na řadu nedořešených 

problémů a na slabá místa české kriminální politiky. Práce má velmi dobrou 

systematiku a velmi dobrou logickou stavbu. Její formulace jsou přesné a výstižné. 

Jen zcela výjimečně se dopouští nepřesností a překlepů /např. na str. 41 figuruje místo 

slova „statistiky“ slovo „statistky“/. I celková úprava práce má úroveň. 

4. K některým jednotlivostem: 

Str. 12, 13 -  Autorčin výklad budí dojem, jakoby podíl oběti na spáchání trestného 

činu nemohl nikdy a v žádném směru ovlivnit vinu pachatele a její 

stupeň. Je to nepochybné? Co vražda či zabití tyrana rodiny? 

Str. 53 - Ve výkladu o prevenci je málo akcentována role celospolečenských 

podmínek páchání trestných činů /role zákonů, ekonomiky, médií aj./ 

Str. 51,65,70 - Výklad dospívá k závěru, že prakticky výlučným poskytovatelem 

pomoci a podpory obětem trestných činů je v současné době nestátní 

sektor. Toto tvrzení může obstát jen tehdy, míníme-li podporu jen ve 

velmi úzkém smyslu. Vždyť přece samotné zjištění a usvědčení 

pachatele a jeho pohnání k trestní odpovědnosti je zásadně i v zájmu 

oběti a poskytuje jí významnou satisfakci. Tím nechci ovšem nijak 

omlouvat současné nedostatky v péči státních orgánů o oběti. 

5. Otázky k obhajobě:  Viz bod č. 4 

6. Práci k obhajobě doporučuji. 

7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře či výborně. 

 

 


