Oponentský posudek
na diplomovou práci Růženy Výborné
Zvlášť zranitelné oběti a jejich ochrana v trestním řízení
Téma recenzované diplomové práce je aktuální. V současné době neexistuje žádná odborná
literatura anebo rozsáhlejší odborná práce, která by se zabývala pouze takto úzce vymezeným
tématem. Dále v práci nutno ocenit také časté prostoupení problematiky obětí trestných činů
jejími kriminologickými (viktimologickými) a psychologickými aspekty, jež jsou s touto
neodmyslitelně spjaty. Obdobně je pak chvályhodné, že diplomantka nezůstává pouze u
strohého, bezduchého výkladu, nýbrž svou práci obohacuje i svými návrhy de lege ferenda, tj.
návrhy možností jak dané, v práci vzpomínané, problémy pro futuro řešit, anebo jejím
osobním pohledem na danou otázku či ucelenými názory na věc, kdy se neobává ani
konfrontace s autory odborných děl; z tohoto je patrné, že diplomantka má skutečně, a to ve
shodě s tím, co uvádí v úvodu ke své diplomové práci, o problematiku zvlášť zranitelných
obětí a jejich ochranu bližší zájem.
Diplomová práce byla vypracována na půdorysu standardního počtu odborných pramenů.
S použitými prameny pracovala správně. Oceňuji i zapojení judikatury a praktických příkladů
do obsahu diplomové práce (například případ podvedené seniorky na s. 48 a 55) anebo čerstvá
soudní praxe dotýkající se problematiky obětí trestných činů; například nález Ústavního
soudu ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. III. ÚS 2916/15, anebo rozsudek Městského soudu
v Praze ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 5 A 15/2016).
Osnovu práce tvoří úvod, pět kapitol dále vnitřně rozčleněných a závěr práce. Diplomantka
postupně pojednává o ochraně obětí, resp. zvlášť zranitelných obětí v mezinárodním i českém
kontextu, o pojmovém vymezení (poškozený, oběť), o problematice viktimologie a o
jednotlivých kategoriích obětí trestných činů (dítě, senior, oběti trestných činů z nenávisti
etc.) a nakonec o procesních právech obětí v trestním řízení.
Diplomová práce má podle mého názoru výbornou úroveň, kterou trochu zbytečně kazí
překlepy či chyby z nepozornosti v textu práce. Tak například na s. 22 diplomantka uvádí, že
„(...) proto je nutné, jak bude apelováno i na dalších místech v textu, posuzovat aktuální stav
oběti komplexně, nejen vzhledem k jejím osobním charakteristikám a spáchanému trestnímu
činu, ale i k životní situaci a dalším mnoha faktorům“, obdobně na s. 29 uvádí, že „(...) avšak
poškození jiného smyslového orgánu jako např. zraku (nevidomost) by již mohlo ve srovnání
s ostatními členy společnosti prohloubit primární újmu působenou trestním činem“ anebo na
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s. 57 pak to, že „zákon o obětech trestných činů poskytuje větší ochranu obětem, než kterou
jim přiznává trestní zákoník“.
Práce je jinak vypracována na výborné úrovni, a doporučuji proto její obhajobu.
Při ústní obhajobě se diplomantka vyjádří k návrhům de lege ferenda ke zdokonalení
platné právní úpravy.
Hodnocení: výborně

V Praze 19. 12. 2017

JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,
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