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 Předložená práce obsahuje 118 stran textu a je přehledně a logicky členěna do 

úvodu, tří základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh 

použité literatury je mimořádně obsáhlý a rozhodně přiměřený zvolenému tématu 

práce. Po formální stránce nesporně splňuje předložená práce požadavky kladné na 

práci rigorózní.  

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku poměrně obtížnou, a to nejen 

s ohledem na její jednoznačně multidisciplinární povahu, ale rovněž s ohledem na 

nutnost reflektovat a konfrontovat relativně nedávné změny právní úpravy, jakož i 

názory doktríny a aplikační praxe v jejich vývoji. Nadto jde o problematiku 

vyvolávající v teorii i v aplikační praxi časté diskuse. Metody odborné a vědecké 

práce, které autorka při zpracování použila, odpovídají povaze tématu a vytyčenému 

cíli. Zpracování tématu je tedy rozhodně aktuální a přínosné. 

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém autorka mimo jiné charakterizuje zaměření a 

cíl své práce, se nejprve zabývá pojmy poškozeného a oběti a jejich vzájemnému 

srovnání. Lze přisvědčit výtkám, které autorka vznáší stran pojmů, které trestní řád 

používá, nicméně třeba souhlasit s názorem, že se nejedná o významný problém. 

Velmi výstižně je zpracováno vzájemné srovnání pojmů poškozený a oběť. 

 

 Druhá kapitola práce je věnována přehledu procesních práv poškozeného 

v trestním řízení. Zde třeba kladně hodnotit, že autorka se vyvarovala pokušení uchýlit 

se k obšírné a popisné rekapitulaci právní úpravy, ale soustředila se na klíčové instituty 

v tom rozsahu, jak bylo potřebné pro další partie její práce. 

 

 Jádrem práce je kapitola třetí, analyzující adhezní řízení. Záslužně zde autorka 

upozorňuje na situace, kdy z hlediska hmotného soukromého práva bude povinným 

k náhradě škody jiná osoba, než obviněný, na což se v praxi často zapomíná. Rovněž 

třeba souhlasit s názory autorky na posuzování spoluúčasti poškozeného na vzniku 

škody, resp. na řešení případů plurality škůdců. Pečlivě je zpracována problematika 

rozsahu náhrady škody. Důvodný je rovněž názor, že způsob náhrady škody, který 

může být zvolen v adhezním řízení, je užší oproti úpravě v hmotném soukromém 

právu. Velmi zdařile je zpracována otázka promlčení, resp. námitky promlčení, jakož i 

stavení promlčení, a jejích důsledků pro rozhodování o náhradě škody. Patrně třeba 

připustit i vznesení námitky promlčení v odvolacím řízení. Zajímavý a rozhodně 

hodný pozornosti je návrh, aby nárok na náhradu škody mohl poškozený uplatnit 

pouze do ukončení přípravného řízení, a to s ohledem na právo obviněného na 



přiměřený čas na zvážení svoji obrany proti takovému nároku jako součásti obhajoby. 

Autorka se nevyhýbá ani sporné otázce „souběhu“ uplatnění nároku na náhradu škody 

v civilním a v trestním řízení. S řešením, ke kterému dospívá, lze souhlasit. Velmi 

pečlivě a podrobně je zpracována partie o rozhodování soudu o nároku poškozeného a 

o možnostech poškozeného brojit proti vadnému rozhodnutí opravnými prostředky. 

V souvislosti s řízením před samosoudcem lze souhlasit s požadavkem na poučení 

poškozeného o tom, že může být rozhodnuto trestním příkazem. Oproti tomu možnost, 

aby poškozený byl oprávněn k podání odporu je přinejmenším diskusní. 

 

 V závěru své práce autorka přehledně a výstižně shrnuje poznatky a stanoviska, 

ke kterým při zpracování své práce dospěla.  

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka 

prokázala, že se do náležité hloubky seznámila se zkoumanou problematikou, a to 

nejen pokud jde o právní úpravu a její odraz v dosavadním literárním zpracování, ale 

zejména v judikatuře. Kladnem práce je nejen pečlivost a svědomitost zpracování a 

práce s literárními prameny a s judikaturou, ale zejména schopnost autorky 

samostatně, tvořivě a erudovaně zkoumané instituty i jejich dílčí problémy analyzovat. 

Předložená práce po formální i po obsahové stránce splňuje požadavky na ni kladené a 

je zcela způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Autorka rozhodně prokázala 

schopnost samostatné tvůrčí odborné práce.  

 

Při obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor k otázce, zda 

trestní řád tím, že v ustanovení § 43 spojuje postavení poškozeného se vznikem škody 

„trestným činem“, poněkud nepřehlíží, skutečnost, že předmětem jednotlivého 

trestního řízení je skutek. 
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