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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika poškozeného v trestním řízení je aktuální zejména 

s ohledem na změny institutu poškozeného a jeho postavení v rámci trestního řízení, k nimž došlo 

v uplynulých několika letech, především pak v souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o 

obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), dále též se 

zavedením institutu dohody o vině a trestu, změnami v oblasti tzv. adhezního řízení a 

připravovanou rekodifikací trestního práva procesního. Téma je proto aktuální a vhodné ke 

zpracování. 

 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba zejména znalosti trestního práva procesního;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval přiměřené množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu, není však zřejmé, co autor míní „interpretační 

metodou“, o níž se zmiňuje v úvodu, dále autor deklaruje komparativní přístup, který však 

nepoužívá. 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 

strukturu, je vhodně vystavěna co do návaznosti jednotlivých kapitol. Po nezbytném 

vymezení pojmů se věnuje jednotlivým institutům trestního řízení týkajícím se poškozeného 

a uplatnění jeho práv. Poté se práce věnuje návrhům de lege ferenda a samotnému závěru, 

který ovšem namísto žádoucího shrnutí nejpodstatnějších myšlenek převážně pouze 

rekapituluje pořadí kapitol. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace literatury jsou 

standardní, na několika místech však autor směšuje listinný a internetový odkaz (např. pozn. 

č. 30, závěrečná literatura a prameny, včetně citací judikatury). Považuji za vhodné autora 

upozornit, že v bibliografii se za jednotlivými zdroji nepíše tečka. Autor využívá 

poznámkový aparát i nad rámec uvedení odkazovaných zdrojů. Okruh použitých pramenů je 

v zásadě dostačující, byť autor nečerpal ze všech dostupných - z nejnovějších vynechal např. 

odborný článek Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu 
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provedené zákonem o obětech trestných činů (Jelínek, J., Kriminalistika, roč. 46, č. 3). 

Zahraniční literatura není zastoupena vůbec. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – autor vychází především z odborného 

komentáře trestního řádu nakladatelství C. H. Beck, který volně parafrázuje, nicméně místy 

přidává i pohled jiných autorů a přichází s vlastními úvahami. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění. 

- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, gramatické chyby jsou jen výjimečné. 

 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 

Autor pojal téma komplexně, přičemž reflektuje změny právní úpravy, k nimž došlo v uplynulých 

letech, postrádám ovšem část zabývající se institutem předběžných opatření ve vztahu 

k poškozenému. Autor  se mohl též věnovat rekodifikaci trestního práva procesního, která má 

přinést mimo jiné i změny týkající se poškozeného. 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Jak si autor představuje rozšíření předmětu adhezního řízení tak, aby lépe odpovídalo 

zájmům poškozeného? 

 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) až 2 (velmi dobře) 

 

 

 

V Praze dne 14. září 2014 

                                                                                                

 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


