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Hodnocení 

diplomové práce Terezy Malátkové 

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana  

 

 

Diplomová práce o rozsahu 116 stran textu 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. Lze jen souhlasit 

s tvrzením diplomantky v úvodu práce, totiž že právní úprava poškozeného v trestním řízení 

je v České republice nedostatečná a že zákonodárce zejména v minulosti nedbal dostatečně 

zřetel na postavení poškozeného v trestním řízení. 

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

vývoji právní úpravy a o pojmoslovných otázkách, tj. pojmu poškozeného, posléze se zabývá 

procesními právy poškozeného a jeho postavením v jednotlivých stadiích trestního řízení. 

Práci uzavírá stručným závěrem.  

Autorka vypracovala práci na podkladě nadstandardně vysokého počtu odborných 

literárních pramenů, s kterými správně a kreativně pracuje. Použité prameny rozděluje na 

odbornou literaturu, odborné články, použitou judikaturu a ostatní. Nechybí abstrakt 

v anglickém jazyce a seznam klíčových slov. 

Struktura práce dává dobrou odpověď na otázku, čím se bude autorka v diplomové práci 

zabývat. 

Vzhledem o omezenému rozsahu práce se autorka soustředila z obsáhlé problematiky 

poškozeného a náhrady škody na několik klíčových institutů. Je třeba uvést, že autorka 

správně zakomponovala do obsahu práce i novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 

181/2011 Sb., která rozšířila pojem a poškozeného a rozšířila obsah a dosah adhezního řízení. 

Diplomová práce je rozborem platné právní úpravy v rozsahu převyšujícím písemné práce 

tohoto typu. 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 dále živý jazykový styl. Práce je napsána velmi čtivou formou. 

Důkladností právně juristického rozboru a kultivovaností jazykového projevu převyšuje 

diplomová práce Terezy Malátkové úroveň písemných prací tohoto typu. 
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Práce je plně způsobilá k ústní obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: Postavení poškozeného v budoucí dohodě o vině a trestu (účinné od 1. 

9. 2012). 

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

 

 

 

 

V Praze 11. července 2012                                                Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


