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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika obětí je v centru pozornosti kriminologie 
od padesátých let 20. století. První mezinárodní dokumenty, které se zabývaly oběťmi trestných 
činů, vznikají později, v letech sedmdesátých. V české právnické a kriminologické literatuře se 
dostává oběť do centra pozornosti s určitým zpožděním, zevrubnější pojednání nacházíme až 
v devadesátých letech minulého století, od té doby se problematika obětí těší stálému zájmu. 
V posledním desetiletí se zintenzivňují i snahy o legislativní vymezení práv obětí, jakožto subjektů 
zvláštní péče. Téma práce je proto aktuální a vhodné ke zpracování.   
 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti nejen z platného práva, ale i poznatky 
kriminologické a psychologické,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství údajů, z nich 
vybral relevantní informace, 

- použité metody – odpovídají tématu. 
 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 
strukturu. Autorka správně zasazuje téma do širšího kontextu viktimologie. Ve výkladu 
postupuje metodologicky správně, od obecných otázek ke konkrétním. Kladně hodnotím, že 
nechybí závěrečné zobecnění. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Práce působí dojmem 
homogenního celku. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka v dostatečném 
rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury jsou standardní. Okruh 
použitých pramenů je s ohledem na téma odpovídající. Uvedená literatura je aktuální. 
Seznam literatury je řazen podle abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura není 
zastoupena. Autorka prokázala schopnost tvůrčího zpracování dostupné literatury.  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující, 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - bez připomínek, text je vhodně doplněn o grafy, 
- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Práce je velmi pěkným zpracování zvoleného tématu. Práce 



obsahuje i vlastní myšlenky autorky, vesměs argumentačně podpořené. Oceňuji i zaměření na návrh 
zákona o obětech trestných činů a související úvahy de lege ferenda. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Jedním ze zmiňovaných práv obětí je i právo oběti na ochranu před sekundární viktimizací. 
Jakými konkrétními opatřeními by toto právo mělo být zabezpečeno? 

 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
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