Hodnocení
diplomové práce Růženy Výborné
Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení
Diplomová práce o rozsahu šedesáti čtyř stran textu se zabývá, jak plyne již z názvu této
práce, problematikou zvlášť zranitelných obětí a jejich ochranou zejména v rámci trestního
řízení. Téma diplomantkou zvolené je i přesto, že zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů, nabyl účinnosti již k 1. 8. 2013, stále aktuální, když, jak v úvodu práce předestírá i sama
diplomantka, tento zákon je i v současné době předmětem mnoha odborných diskuzí, a to
zejména ve vztahu k jeho poslední novele provedené zákonem č. 56/2017 Sb.
Jako cíl své diplomové práce si diplomantka stanovila objasnění současné právní úpravy
postavení a ochrany zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterou přinesl zákon č. 45/2013
Sb., o obětech trestných činů. K tomuto je třeba uvést, že i přes několik drobných, dále
uvedených nedostatků práce se diplomantce tohoto cíle podařilo dosáhnout a její práce jak
odborně, tak i literárně je velmi dobře zpracovaná.
Diplomová práce má logickou, promyšlenou stavbu. Její osnova je uspořádána
systematicky dobře, neboť směřuje od otázek obecného charakteru k otázkám povahy
konkrétnější. V této souvislosti, po ambiciosním úvodu k práci, vymezuje nejprve
diplomantka vývoj a současnou právní úpravu ochrany zvlášť zranitelných obětí, a to vhodně
jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni. V následující kapitole definuje diplomantka
pojem trestního řízení a rozebírá pojmy oběť a zvlášť zranitelná oběť trestného činu; termín
oběť zde pak vhodně komparuje s termínem poškozený. Ve třetí kapitole diplomantka velmi
dobře připomíná důležité viktimologické aspekty problematiky zvlášť zranitelných obětí
trestných činů se dotýkající, a to konkrétně pojem oběti z viktimologického hlediska či pojem
viktimizace, jež dále podrobně rozvádí. V dalších dvou stěžejních kapitolách diplomové práce
se diplomantka zabývá již jednotlivými skupinami zvlášť zranitelných obětí trestných činů,
které zde vymezuje a následně podrobně analyzuje jejich jednotlivá práva v trestním řízení.
Závěr práce pak shrnuje veškeré poznatky diplomantky v průběhu tvorby její diplomové práce
nabyté.
Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují.
Autorka zpracovala práci na podkladě dostatečného počtu odborných pramenů, s kterými
korektně a kreativně pracovala. Použité internetové zdroj správně cituje.
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Určitým nedostatkem recenzované práce je skutečnost, že diplomantka nezhodnotila svou
práci byť jen krátkou či občasnou komparací české právní úpravy ochrany zvlášť zranitelných
obětí, resp. alespoň obecně obětí trestných činů, se zahraničními právními úpravami, a dále to,
že ač diplomantka omlouvá absenci hlubšího zpracování odborné pomoci zvlášť zranitelným
obětem tím, že v současné době neexistuje žádný speciální subjekt, který by se zabýval
odbornou pomocí poskytovanou pouze této úzké skupině obětí, a ve věci této problematiky
bylo řečeno již dosti v pracích jiných, bylo by přínosné zmínit se alespoň v krátkosti též o
této, a to zejména pokud jde o programy tzv. restorativní justice (její metody aplikované
v České republice a v zahraničí, její současné uplatnění v praxi apod.).
Závěrem shrnuji: Diplomová práce Růženy Výborné je plně způsobilým podkladem pro
ústní obhajobu. Diplomantka prokázala zpracovat nelehké téma na velmi pěkné odborné
úrovni.
Otázka k obhajobě: Zvlášť zranitelné oběti v kontextu tzv. restorativní justice.
Hodnocení: výborně

V Praze 15. 12. 2017

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,
vedoucí diplomové práce
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