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Posudek školitele 

na disertační práci JUDr. Petru Zaoralové  

„Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení“  

 

Disertační práce JUDr. Petry Zaoralové „Meze procesní použitelnosti důkazů v trestním 

řízení“ je vypracována na aktuální téma. Jde o problematiku významnou a zajímavou, s kterou 

se musí zabývat orgány činné v trestním řízení téměř v každé kauze, kterou rozhodují 

(samozřejmě, pokud provádějí dokazování). Aktuálnost tohoto tématu vyvstává v souvislosti 

s předpokládanými legislativními záměry – s více než třicet let připravovaným českým 

trestním procesním kodexem. V současné české právnické literatuře, na rozdíl od zahraniční, 

není této otázce věnována taková pozornost, jakou by zasluhovala. Proto lze jen přivítat, že se 

doktorandka odhodlala tuto mezeru zaplnit. Problematika použitelnosti důkazů v trestním 

řízení je ovšem také téma kontroverzní, jak dále doložím. 

Disertační práce JUDr. Petry Zaoralové byla vypracována v rámci doktorského studia 

v oboru Trestní právo, kriminologie a kriminalistika, který kandidátka úspěšně absolvovala, 

když během studia splnila všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem 

(samozřejmě až na obhajobu disertační práce). Během doktorského studia kandidátka obhájila 

rigorózní práci a složila také rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. 

Během doktorského studia udržovala kontakt se svým školitelem, s kterým konzultovala 

jednotlivé pracovní verze své disertační práce i problémy, kterými se v práci zabývala. 

Aktivně se účastnila vědeckých konferencí a setkání v České republice i v cizině, její 

publikační činnost byla a je příkladná.  

Způsob zpracování disertace pokládám za zdařilý. Autorka se seznámila se značně 

rozsáhlým okruhem odborné literatury domácí i zahraniční provenience (zejména německé, 

francouzské a anglické). Za klad pokládám rozsáhlou komparaci zahraničních právních úprav. 

Tak například kde bychom našli stanovisko francouzské doktríny i praxe k otázce uplatnění 

teorie plodů z otráveného stromu (což je téma, kterému se sice stručně, ale přeci jenom 

srozumitelně doktorandka věnuje na str. 135 práce). Teoretický výklad je hojně ilustrován 

zajímavou judikaturou českých i zahraničních soudů, 

Výklad je přehledně a jasně strukturován a umožňuje dobrou orientaci v práci. Velkou 

pozornost věnuje autorka správně pojmovému vymezení a terminologii, což je u tohoto 

tématu zvlášť důležité, protože zde existuje několik velmi příbuzných institutů, resp. termínů, 

které nejsou jednotně užívány. Práce je psána kultivovaným stylem, má pěknou jazykovou 

úroveň. 
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Přednosti i nedostatky disertační práce jistě zhodnotí oponenti. Z pohledu školitele mohu 

uvést jen několik stručných poznámek: 

Z hlediska použitých pramenů mne zaujalo, že doktorandka v některých případech 

nevycházela z posledních, novelizovaných znění učebnic či komentářů. Z relevantních prací 

chybí sborník Záhora, J. (ed.): Teoretické a praktické problémy využívania informačno- 

technických prostriedkov v trestnom konaní. Bratislava: Leges, 2017, a zejména pak 

kolektivní monografie z letošního roku věnovaná právě dokazování: Jelínek, J. a kol.: 

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Linde, 2018). 

Pokud by totiž autorka s uvedenou monografií pracovala, nemohla by dojít k závěru, že pojem 

„materiální pravda“ je termínem používaným jen starší naukou (str. 15 a násl.). Běžně tento 

pojem používají například Fenyk a Jelínek. 

Na str. 11 autorka jako by již předpokládala knižní publikaci své práce píše o tom, že 

předložená práce je určena nejen akademikům, ale i tomu, tomu a tomu, například 

praktikujícím advokátům. To je zbytečné. Komu je disertační práce určena, je dáno právě tím, 

že jde o práci disertační, čili kvalifikační práci pro získání titulu PhD. 

Na str. 28 autorka rozebírá trvající rozpor v nauce i praxi k otázce, zda mají být důkazní 

prostředky vyjmenovány v trestním řádu demonstrativně (jako nyní), nebo taxativně (jak se 

někdy navrhuje). Autorka zastává názor, že demonstrativní výčet důkazních prostředků je 

správný a tento názor odůvodňuje. V této otázce zastává školitel opačné stanovisko. 

Uváděné připomínky jsou vesměs pouze dílčí povahy a nijak nezpochybňují celkově velmi 

dobrou úroveň posuzované doktorské práce a mohou složit doktorandce právě při přípravě 

knižního vydání této zajímavé studie. 

Závěrem konstatuji, že doktorandka v disertační práci prokázala schopnost a připravenost 

k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a že práce obsahuje původní výsledky. 

Disertační práce JUDr. Petry Zaoralové je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu.  

 

Disertační práci JUDr. Petry Zaoralové doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

 

 

 

 

 V Praze 15. 8. 2018                                                       prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                                        školitel  


