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1. Aktuálnost (novost) tématu:  
 
Zvolené téma je nejen vzhledem k zakotvení ochrany obětí trestného činu zákonem o 
obětech trestných činů stále aktuální, kdy je vhodné se zabývat aplikací zákona a náměty de 
lege ferenda. 

 
 

2. Náročnost tématu na: 
 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva hmotného a procesního a 
kriminologie, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené množství údajů, z nich 
vhodně vybrala relevantní informace, 

- použité metody – odpovídající tématu (diplomantka používá běžné výkladové metody a 
prostředky). 

 
 

3. Kritéria hodnocení práce: 
 

- splnění cíle práce – diplomantka si v úvodu práce stanovila za cíl komplexně zpracovat 
problematiku pomoci obětem teoretickou formou doporučení nejvhodnějších postupů, 
rozborem právní úpravy a příklady z praxe fungování služeb pomoci obětem trestné 
činnosti. Z hlediska závěrů, které práce přináší, lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn. 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé, kdy autorka postupuje od obecného ke konkrétnímu. Nejprve 
vymezuje viktimologii jako obor, přibližuje základní pojmy problematiky s důrazem na 
pojem viktimizace. Následuje kapitola o zdrojích informací o obětech. Meritem práce je 
kapitola pomoc obětem trestného činu a právní úprava postavení obětí trestné činnosti 
v České republice. Diplomantka se dále zabývá přiblížením nestátních subjektů 
poskytujících pomoc obětem trestných činů. Poslední kapitolou práce je závěr. 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autorka využila literaturu 



vhodným způsobem. Lze ocenit užití zahraniční literatury. Hojné je užití elektronických 
zdrojů. Citace jsou užívány správně, poznámkový aparát je vzhledem k rozsahu práce 
standardního počtu. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – standardní. 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, obsahuje grafy a tabulky, 

které jsou vhodné a jsou přílohami práce.  
- jazyková a stylistická úroveň – na standardní úrovni. 

 
 

4. Případné další vyjádření k práci:  
Práce je zdařilým zpracováním zvoleného tématu. Lze ocenit poznatky z praxe. 
 

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 
• Jaké problémy přináší aplikační praxe zákona o obětech trestných činů? 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 
 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 
 
 
 
V Praze dne 24. září 2016 
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