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Hodnocení 

diplomové práce Jaroslavy Šeflové 

Aktuální otázky postavení poškozeného a náhrada škody v trestním řízení 

 

Téma diplomové práce je aktuální. Významným subjektem trestního řízení a významnou 

stranou trestního řízení je poškozený. Součástí trestního řízení je také rozhodování o nárocích 

poškozeného – adhezní řízení. Poškozený je osobou, která je trestným činem nejvíce dotčena. 

Ochrana osoby poškozené trestným činem a široká možnost poškozeného uplatnit v trestním 

řízení nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích nebo nároku na vydání 

bezdůvodného obohacení – to jsou atributy moderního trestního procesu. 

V posledních letech se ku prospěchu věci (v české legislativě) prosazuje legislativní 

tendence posilující postavení poškozeného v trestním řízení. Tím se také rozšiřuje možnost 

rozhodnout o jeho nárocích v adhezním řízení. 

Rozšíření procesních práv poškozeného v trestním řízení i rozšíření možnosti rozhodovat o 

nárocích poškozeného v trestním řízení mají ovšem souvislost s rozsahem diplomové práce. 

Jestliže před řekněme patnácti lety bylo možné problematiku zpracovat komplexně v rámci 

předepsaného rozsahu diplomové práce, dnes již to možné není. Recenzovaná diplomová 

práce má rozsah 92 stran vlastního textu, a přesto pojednává jen o vybraných aktuálních 

otázkách. Podle výběru autorky k nim náleží pojem poškozeného, pojem oběti a náhrada 

nároků poškozeného v trestním řízení, což jsou tři hlavní problémy, kterými se diplomantka 

zabývá. S jejím výběrem souhlasím. Diplomová práce má samozřejmě úvod, závěr, seznam 

klíčových slov i použité literatury i další potřebné náležitosti diplomové práce. 

Diplomová práce je zpracována na podkladě dostatečného počtu odborných pramenů, 

s kterými autorka pracovala korektně a kreativně. U internetových zdrojů správně uváděla i 

datum zobrazení. 

Po obsahové stránce má diplomová práce velmi pěknou úroveň. Oceňuji, že autorka 

necitovala pouze to, co vyčetla z použitých pramenů, ale zaujímala v případě potřeby 

k jednotlivým otázkám vlastní názor. To je možné doložit například v partii diplomové práce 

pojednávající o možnosti poškozeného domáhat se náhrady nemajetkové újmy. Jakkoli je 

možnost domáhat se náhrady nemajetkové újmy v trestním řízení pro poškozeného rozšířením 

dosavadního vějíře procesních práv, autorka správně uvádí, že jde o opatření nedomyšlené, a 

to proto, že chybí objektivní kritéria pro stanovení nemateriální újmy (str. 42 práce). To 



2 

 

ovšem v praxi povede buď k dokazování okolností nesouvisejících bezprostředně 

s předmětem trestního řízení, kterým je především rozhodování o vině a trestu, anebo 

k většímu, častějšímu odkazování poškozeného s tímto nárokem na řízení ve věcech 

občanskoprávních. 

Diplomovou práci také zhodnocuje pojednání o primární a sekundární viktimizaci a vůbec 

celá partie věnovaná postavení oběti trestného činu v trestním řízení. 

Práce je orientována převážně juristicky se silnými kriminologickými a viktimologickými 

souvislostmi. 

Závěrem shrnuji: Diplomová práce Jaroslavy Šeflové je plně způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. Diplomantka prokázala schopnost napsat odborný text na pěkné úrovni na 

zadané téma.  

Obhajobu doporučuji orientovat na otázku: Poškozený a trestní příkaz, možnost 

poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu, argumenty pro a proti. 

 

Hodnocení: velmi dobře 

 

 

 

 

 

 

V Praze 21. 6. 2017                                                        prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


