
Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá tématem ochrany oběti trestného činu. Jedná se o téma 

poměrně rozsáhlé, proto se práce zaměřuje především na pomoc obětem trestného činu a její 

formy. Práce je rozdělena do tří částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. 

První část lze nazvat obecně viktimologickou a skládá se ze čtyř kapitol. První kapitola 

obsahuje úvodní informace o vědním oboru viktimologie, jehož znalost je pro problematiku 

obětí trestného činu stěžejní. Tato kapitola se věnuje především jevům, které viktimologie 

zkoumá. Stručně je zmíněn i historický vývoj této vědy. Druhá kapitola definuje základní 

pojmy, se kterými viktimologie pracuje. Je zde rozebrán pojem oběť, viktimnost, újma a 

faktory, které rozsah újmy ovlivňují.  Třetí kapitola se podrobněji zaměřuje na proces 

viktimizace a jeho specifické problémy. Obsaženy jsou i podkapitoly zvláště se věnující 

primární, sekundární, terciární vitimizaci a reviktimizaci. Čtvrtá kapitola, která uzavírá 

obecně viktimologickou část práce, pojednává o zdrojích, ze kterých lze čerpat informace o 

obětech trestných činů. Konkrétně se zabývá oficiálními statistickými údaji a 

viktimologickými výzkumy. 

Druhá část práce je obsažena v kapitole páté a v jejích podkapitolách. Zaměřuje se na 

pomoc obětem trestného činu z pohledu teoretického. Podrobněji jsou zde popsány možnosti 

formy pomoci. Jedná se o pomoc laickou, psychologickou, sociální, peněžitou a právní. Tato 

kapitola obsahuje doporučení, jak by jednotlivé formy pomoci měly v ideálním případě 

vypadat a čeho se naopak vyvarovat. 

Třetí část práce se zabývá platnou právní úpravou České republiky a čerpá především ze 

zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Kapitola šestá rozebírá právní úpravu 

postavení obětí v České republice. Obsahuje rozlišení pojmů oběti a poškozeného, které je 

důležité od sebe odlišovat, a jednotlivá práva oběti. Pozornost je věnována hlavně zákonné 

úpravě a formám poskytování odborné a peněžité pomoci. Předmětem sedmé kapitoly jsou 

nestátní subjekty, které poskytují pomoc obětem trestné činnosti. Zde je obsažena právní 

úprava vztahu mezi těmito poskytovateli pomoci a státem. Podrobněji je pak rozebráno 

fungování Bílého kruhu bezpečí, jako nejvýznamnějšího poskytovatele služeb obětem na 

území České republiky. 

 


