
Hodnocení 

diplomové práce Evy Kadlčíkové  

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana  

 

Diplomová práce v rozsahu 107 stran textu včetně seznamu použité literatury a abstraktu je 

věnována postavení poškozeného v trestním řízení. Poškozený je jedním z nejdůležitějších 

subjektů trestního řízení a jednou z důležitých stran trestního řízení. Diplomová práce je tak 

zpracována na aktuální téma.  

Diplomová práce má jasnou, zřetelnou a logickou osnovu. Autorka nejprve pojednává o 

pojmoslovných otázkách, tj. pojmu poškozeného, posléze se zabývá obětí trestného činu. Na 

tyto kapitoly navazují kapitoly další pojednávající o procesních právech poškozeného, účasti 

poškozeného ve vybraných stadiích trestního řízení a nakonec kapitola pátá o námětech de 

lege ferenda. Práci uzavírá stručným závěrem.  

Autorka vypracovala práci na podkladě nadstandardně vysokého počtu odborných 

literárních pramenů, s kterými správně a kreativně pracuje. Vhodně a přiléhavě používá 

judikaturu. 

Vzhledem o omezenému rozsahu práce, ovšem i tak přesahující standardní rozsah 

diplomové práce, se autorka soustředila z obsáhlé problematiky poškozeného a náhrady 

škody na několik klíčových institutů. Je třeba uvést, že autorka do diplomové práce aktuálně 

zařadila i změny právní úpravy vyplývající ze zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů, což diplomovou práci zhodnocuje. 

Diplomová práce je rozborem platné právní úpravy. Práce neobsahuje žádné věcné chyby 

či nedostatky. Výklad je přiléhavý a obecně srozumitelný. Diplomovou práci zhodnocují dva 

faktory. Jednak je to určitý problémový charakter diplomové práce – autorka se nesnaží 

jenom popisovat právní úpravu, ale hledá i určité širší souvislosti a poukazuje na nedostatky 

platné úpravy, a dále živý jazykový styl. Práce je napsána velmi čtivou formou. 

V rámci námětů de lege ferenda (kapitola 5) autorka pléduje za rozšíření procesních práv 

poškozeného. K této otázce by bylo vhodné se vyjádřit při ústní obhajobě.  

Diplomová práce Evy Kadlčíkové rozhodně splňuje předpoklady pro ústní obhajobu. 

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

V Praze 17. 5. 2013                                     Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 



                                                   


