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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, nakolik se opravné prostředky 

v trestním řízení obecně netěší značnému zájmu diplomantů. Současná úprava skýtá mnoho 

teoretických i praktických aspektů, které žádají po zpracování. Konečně, příprava nového 

trestního řádu je dalším bodem, pro který je dobré téma zpracovat.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva procesního, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající tématu (analýza, syntéza), užita též komparace. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje kvalitní zpracování zvoleného tématu, které lze ve srovnání 

s ostatními kvalifikačními pracemi tohoto typu hodnotit jako velmi dobré. Diplomovou 

práci tak lze hodnotit jako slušnou. Autor předkládá vlastní názory. Komparace se 

zahraničím je omezeně přítomna. Diplomant vystihuje základní zásady opravného řízení, 

definuje problematické okruhy a kriticky se k nim staví. Uchazeč přiléhavě prezentuje 

judikatura, kdy je v tomto směru zřetelná hluboká orientace v problematice. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka stanovil několik cílů práce na str. 6, kdy za stěžejní lze považovat „rozbor recentní 

právní úpravy a…předložení návrhů de lege ferenda“. Vzhledem ke struktuře a zejména 

obsahu práce lze tyto cíle považovat za splněné. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant správně cituje jiné autory, vhodně pracuje s prameny, lze ocenit rovněž 

samostatnost při práci s judikaturou. Z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 
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- logická stavba práce: 

Diplomant předložila formálně vhodně strukturovanou práci, která je dobře systematicky 

členěna; postupuje od obecného ke konkrétnímu. Po úvodní kapitole prezentuje zásady a 

principy opravného řízení s důrazem na významné aspekty zkoumané problematiky. 

Kapitola třetí se zabývá opravnými prostředky obecně. Čtvrtou kapitolu je třeba považovat 

za meritum práce, kdy se uchazeč zaměřuje na samotný institut odvolání, přičemž největší 

prostor věnuje rozhodnutí. Následuje stručné seznámení s úpravou odvolání v Rakousku. 

Poslední kapitolou předložené práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 
Autor užil dostatečné množství zdrojů, cizojazyčná literatura je v omezeném množství 

zpracována též. Správně vybraná judikatura je v dostatečném množství užita rovněž. Citace 

jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Práce vychází rovněž ze zdrojů 

elektronické povahy. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 
Diplomant předložil práci, která není popisná a ve které se snaží prezentovat vlastní názor. 

Je vidět pečlivá a promyšlená práce s judikaturou. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy, tabulky či přílohy neobsahuje. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovní, gramatické chyby se neobjevují. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Vázanost odvolacího soudu podaným odvoláním – problematické otázky. 

 

 

V Praze dne 19. září 2018 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


