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        Předsedající doc. Gřivna přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba doktorské 

dizertační práce JUDr. Petry Zaoralové. Uchazečka předložila dizertační práci 

věnovanou problematice mezí procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. 

V úvodním slově charakterizovala doktorandka pojetí práce a dále se věnovala 

metodám vědeckého zpracování a použití terminologie.  

 

    První oponent prof. Záhora doporučil práci k obhajobě. Ocenil logické 

členění práce a kritické zpracování problematiky, zejména vyzvedl návrhy de 

lege ferenda. Položil otázku na použitelnost soukromé nahrávky jako důkazu 

v trestním řízení. 

 

Druhý oponent JUDr. Říha přednesl kladný posudek a vyjádřil se 

pozitivně k výběru tématu. Pochválil vlastní inovativní přístup autorky, který 

nutí k zamyšlení a argumentaci. Oponent ocenil také jazykovou a stylistickou 

úroveň, naopak vytkl několik drobnějších připomínek (např. k opomenutí utajení 

svědků nebo výtka k nepřesné práci se zdroji). 

 

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů, zejména 

hovořila o aplikaci testu proporcionality. 

  

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Jelínek (k testu 

přiměřenosti, k pramenům a zdrojům, k terminologické náročnosti tématu, 

k vidění jasnovidců, k otázce odposlechů v místnosti kolidující s jinými právy), 

prof. Ivor (ke kamerovým systémům a vidění jasnovidců), JUDr. Hořák (dotaz 

ohledně nahrávky na radu orgánu, problematika konkrétního důkazu, např. 

předcházejícího zdravotního posudku ve vztahu k dalšímu skutku) a doc. Gřivna 

(použití důkazu k dalšímu postupu). 



 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem 7/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

Schválili: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (předseda) 

                 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (školitel) 
 

 


