
Hodnocení 

diplomové práce Natálie Tkáčové 

Ochrana oběti trestného činu 

 

Diplomová práce o rozsahu 72 stran textu napsaná ve slovenském jazyce je studií na 

aktuální téma, protože ochrana obětí trestného činu je aktuálním úkolem české trestní 

legislativní i aplikační praxe. V roce 2013 byl přijat nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů. Zákon představoval z historického pohledu skutečný milník v legislativním 

přístupu k obětem trestných činů. Svým způsobem se jednalo o vyvrcholení dlouhodobého 

trendu posilování práv obětí trestných činů. Je ovšem také pravdou, že tento zákon trpěl 

některými vadami a nedostatky, jak z pohledu práva EU, tak i z legislativně technického 

hlediska. Tyto nedostatky se pokusila odstranit novela provedená zákonem č. 56/2017 Sb., 

účinná od 1. 4. 2017. 

Diplomová práce je zpracována s využitím standardního poštu odborných literárních 

pramenů, které diplomantka člení na odborné publikace, časopisecké články, internetové 

zdroje, ostatní zdroje a právní předpisy. S použitými prameny pracuje korektně a kreativně, u 

internetových zdrojů uvádí správně datum zobrazení. Práce má všechny formální náležitosti a 

má pěknou standardní úpravu. 

Osnova práce je logická, diplomantka člení práci do úvodu, pěti kapitol dále 

strukturovaných a závěru. Ve vlastním textu pojednává postupně o právní úpravě pomoci 

obětem trestných činů, vymezuje základní pojmy a základní práva oběti trestného činu a 

soustřeďuje se na otázku uplatňování práv obětí trestných činů. Samostatnou kapitolu věnuje 

institutu restorativní justice. V závěru především kritizuje (a správně) nedostatky přijatého 

zákona o obětech trestných činů v původním znění. 

Diplomovou práci zhodnocuje, že diplomantka porovnává platnou právní úpravu 

s předchozí a že se věnuje i souvisejícím otázkám procesních práv poškozeného.  

Práce má velmi pěknou odbornou a literární úroveň, rozhodně může být předmětem ústní 

obhajoby, ve které doporučuji, aby se vyjádřila k hodnocení novely zákona o obětech 

trestných činů (zák. č. 56/2017 Sb.).  

Práci hodnotím stupněm: velmi dobře  

 

 

V Praze 7. 4. 2017                                                   prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


