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Oponentský posudek  

diplomové práce Jaroslavy Šeflové 

Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení 

 

Diplomová práce věnovaná jednomu z nejdůležitějších subjektů trestního řízení a důležité 

straně trestního řízení – poškozenému je zpracována na výborné odborné i literární úrovni. 

Téma diplomové práce je aktuální. Jak autorka uvádí již v úvodu své práce, jejím cílem je 

soustředit pozornost na klíčové pojmy, a to pojem poškozeného a pojem oběti trestného činu. 

S ohledem na relativně novou, přesněji řečeno novelizovanou právní úpravu zabývající se 

ochranou obětí, diplomantka věnuje značnou pozornost právům obětí trestného činu. Dále se 

zaměčuje na problematiku rozhodování o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo 

bezdůvodného obohacení v trestním řízení. 

Diplomantkap práci rozdělila do úvodu označeném jako prvá kapitola, následujících čtyř 

kapitol a závěru označeného jako kapitola šestá. Po historických souvislostech a popisu 

vývoje právní úpravy postavení poškozeného a rozhodování o náhradě škody v trestním řízení 

na našem území pojednává o pojmu poškozeného a rozebírá pojem oběti včetně posledních 

novelizací. V partii o náhradě škody v trestním řízení diplomantka rozebírá tři aktuální 

témata: problematiku společného zmocněnce mimořádně vysokého počtu poškozených, dále 

otázky překážky věci rozhodnuté a nakonec se zamýšlí nad možností poškozeného podat 

odpor protoi trestnímu příkazxu. Práci uzavírá stručným závěrem. 

Osnova práce je vhodná a logická, jednotlivé práce na sebe navazují a jejich názvy dávají 

jasný obraz o tom, co se bude v kapitolách rozebírat, resp. čemu bude věnována pozornost. 

Diplomantka nepodlehla snaze pojednat v omezeném rozsahu diplomové práce o všech 

důležitých otázkách vztahujících se k širokému tématu diplomové práce, a proto se soustředila 

na základní pojmoslovné otázky, na základní stavební kameny právní úpravy.. 

Autorka vychází z dostatečného počtu odborných literárních pramenů, s kterými správně a 

kreativně pracuje. Trochu opomíjí publikovanou judikaturu. 

Práce má velmi pěknou formální úroveň a je napsána živým, čtivým stylem. 

Juristický rozbor je dostatečný a obecně srozumitelný. O její samostatném přístupu svědčí 

například citlivé zhodnocení výhod a nevýhod uplatňování nároku na náhradu nemajetkové 

újmy v trestním řízení nebo shrnutí legislativních změn týkajících se pojmu oběti trestného 

činu. Jakkoli oceňuji snahu diplomantky poukázat na existující případy procesní nerovnosti 

mezi postavením obviněného a poškozeného a na někdy necitlivé zacházení s obětí trestného 

činu, přeci jenom se nedomnívám, že postavení obviněného a poškozeného by mělo být 
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procesně rovnoprávné. Trestní řízení přeci jenom neslouží primárně k náhradě škody nebo 

poskytnutí zadostiučinění. Přílišná judicializace by naopak proces prodloužila, což by ovšem 

negativně postihlo i samostného poškozeného. Jinak řečeno mám za to, že je třeba citlivě 

zvažovat, jaká další procesní procesní práva poškozenému v trestním řízení do budoucna 

přiznat. 

Diplomová práce svým obsahem a úrovní zpracování převyšuje úroveň písemných prací 

tohoto druhu. Při ústní obhajobě doporučuji věnovat pozornost otázce rozšíření procesních 

práv poškozeného ve vztahu k opravným přostředkům proti rozhodnutím v trestním řízení. 

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 22. června 2017                                     JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,                                                                                           

 


