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 Znalecká činnost je dnes neodmyslitelnou součástí procesu aplikace práva. Uplatňuje 

se při dokazování ve všech druzích řízení před státními orgány, včetně trestního řízení. S tím, 

jak vzrůstá význam vědy a techniky pro život lidstva, bude význam znalců a odborníků 

nepochybně dále narůstat. V kontrastu s tímto vývojem nevěnuje právní a kriminalistická  

teorie problematice znalectví náležitou pozornost, českých literárních prací na toto téma je 

poskrovnu. Pokládám proto za záslužné, že diplomantka si zvolila toto důležité téma 

za předmět své diplomové práce. 

 

Práce se zabývá obecně teoretickými základy znaleckého dokazování, jeho 

historickými proměnami, metodologií znalecké činnosti, logickými operacemi, které se při ní 

uplatňují, procesem hodnocení znaleckého důkazu. Nemalou pozornost věnuje autorka právní 

úpravě znalectví de lege lata a de lege ferenda a otázkám organizace znalectví. 

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím celkově pozitivně, svou úrovní přesahuje 

obvyklý standard prací tohoto typu. 

 

Metoda a způsob zpracování plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomové 

práce, je v ní dostatečně zastoupen teoretický aspekt, navíc jsou do ní promítnuty i praktické 

zkušenosti, načerpané ve vyšetřovací praxi. Autorka si je dobře vědoma četných problémů 

a nedostatků, které se v této oblasti vyskytují, staví se k nim kriticky a navrhuje podněty 

ke zlepšení.  

 

Práce vychází z poměrně širokého zázemí domácích literárních pramenů, avšak 

některá významná díla opomíjí (např. Křístek, L.: Znalectví. Praha : Wolters Kluwer, 2013, 

časopisecké studie P. Vantucha, J. Kolesára…) Zahraniční prameny bohužel využívá dosti 

málo. Je škoda, že až na řídké výjimky neanalyzuje judikaturu (např. nálezy Ústavního soudu 

sp. zn. III. ÚS 299/06, I. ÚS 1012/07, III. ÚS 2847/14, rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 

22 Cdo 1810/2009, 33 Cdo 4316/2009 a další). Prospěla by též zmínka o různých 

mezinárodních a evropských aktivitách v oblasti znalectví, např. o organizaci European 

Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). 

  

V práci jsem neshledal žádná závažnější pochybení. Text je přehledně a systematicky 

uspořádán, jazyková úroveň textu je dobrá. 

 

Z dílčích výtek lze uvést: 

- Drobnější závady se vyskytují v systematickém zařazení některých partií (např. 

zmínky o vznášení námitek podle § 105 odst. 3 tr. ř. nepatří do oddílu 

o hodnocení znaleckého posudku, nýbrž spíše do partie 2.1.2; na str. 47 nadpis 

a text úvodní části bodu 3 vybočuje z rámce tématu znalectví; 
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- str. 19, 2. odst. – tvrzení „nestrannost znalců odvozujeme od nestrannosti 

soudců“ je přinejmenším problematické; 

- str. 41, 2. odst. – formulace „Znalec je při prvním kontaktu…informován pouze 

zevrubně.“ je patrně použita omylem. 

 

Tyto mé dílčí připomínky nikterak nezpochybňují, že diplomová práce má solidní 

úroveň a je způsobilá k obhajobě. 

 

Pokládal bych za užitečné, kdyby se diplomantka při obhajobě podrobněji zmínila 

o hodnocení znaleckého posudku, zejména o způsobilosti orgánu činného v trestním řízení 

hodnotit odbornou správnost závěrů znalce. 

 

 

V Praze dne 14. září 2018. 

 

 

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 

 


