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Ochrana oběti trestného činu 

 

Diplomantka si vytyčila za cíl své práce problematiku obětí trestných činů a v jejím rámci 

především rozbor platného zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. V úvodu práce 

přiléhavě uvádí, že oběti trestného činu dosud literatura nevěnovala tolik pozornosti jako 

osobě poškozené, což diplomantka odůvodňuje tím, že poškozený je stranou trestního řízení. 

Za cíl své práce především stanovila analýzu postavení oběti trestného činu na legislativní 

úrovni. 

Konkrétně se v diplomové práci snaží najít odpověď na otázku, zda česká právní úprava je 

v souladu s právem Evropské unie a také se zabývat některými nedostatky současné právní 

úpravy. Domnívám se, že cíl diplomové práce byl splněn a práce představuje solidní 

zpracování tématu. 

Autorka zpracovala práci na základě využití běžných pramenů, naštěstí k tomuto tématu je 

dostatek odborné literatury. Diplomové práce je v podstatě rozdělena do čtyř kapitol. V prvé 

kapitole autorka rozebírá právní ochranu obětí na mezinárodní úrovni, dále pokračuje 

vývojem české právní úpravy. Obsahem druhé kapitoly jsou především základní pojmy a 

zásady zákona o obětech trestných činů, které v následující třetí kapitole rozebírá. Čtvrtá 

kapitola popisuje nelehké odlišení oběti trestného činu od poškozeného, některá procesní 

práva se dublují, jiná jsou vyhrazena jen poškozenému nebo oběti. Poslední kapitola je 

zasvěcena problému tzv. restorativní justice.  

K obsahu práce nemám připomínky, domnívám se, že se diplomantce podařilo vytvořit 

kvalitní diplomovou práci. Oceňuji, že diplomantka se zabývá i věcnými jutistickými 

otázkami, s kterými se někdy potýká aplikační praxe. 

Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Domnívám se, že autorka prokázala, že má o problematice dostatečné teoretické znalosti i 

schopnost vytvořit hodnotný odborný text na dané téma. 

Otázka k obhajobě: Jaký je názor diplomantka na obsah poučovací povinnosti vůči obětem 

trestné činnosti podle platné právní úpravy ? 

Hodnocení: výborně 

 

V Praze 14. 4. 2017                                             JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  

 


