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        Předsedající prof. Jelínek přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. Milana 

Děčka. Uchazeč předložil dizertační práci věnovanou problematice zásady 

Nemo tenetur se ipsum accusare v trestním procesu. 

 
       V úvodním slově hovořil uchazeč o koncepci, struktuře a obsahu práce. 

Zmínil metody zpracování práce a nastínil přístup k pojednání dané 

problematiky. Doktorand stručně charakterizoval přínos práce, její odborné 

zaměření a využití. Vysvětlil pojetí práva mlčet a práva nebýt nucen přispět 

k vlastnímu obvinění. Dále objasnil proporcionalitu těchto práv ve 

vztahu k rovnováze mezi stranou obhajoby a stranou boje proti kriminalitě.  

V neposlední řadě shrnul závěry práce a dopad na praktickou činnost orgánů. 

  

    První oponent Prof. Ivor doporučil práci k obhajobě. Oponent ocenil 

monotématickou práci, která přináší komplexně zpracovanou problematiku. 

Dále pochválil zpracování judikatury Evropského soudu pro lidská práva, 

systematické členění práce a kapitoly čtvrtou až šestou, které jsou podstatou 

práce. Naopak oponent postrádal pohled na slovenskou odbornou literaturu a 

judikaturu. Oponent se dotázal na případ Gäfgen a využití krajní nouze jako 

okolnosti vylučující protiprávnost činu. Dále položil otázku k problematice 

policejní provokace. 

 

Druhá oponentka doc. Tlapák Navrátilová předložila pozitivní posudek. 

Konstatovala, že práce je zajímavá a splňuje požadavky kladené na dizertační 

práci.  Uvedla, že doktorand opomenul úvahy de lege ferenda. Vybídla ho, aby 

se z pohledu trestního práva procesního k tomu vyjádřil. 

 



 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel doc. Gřivna (ocenění 

komplexního zpracování), prof. Jelínek (k dosahu práce v rovině boje trestního 

práva s terorismem) a JUDr. Pelc (dotaz na hmotněprávní kořeny problematiky). 

 

             Předseda komise prof. Jelínek poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k zhodnocení debaty a hlasování. V neveřejné 

části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným výsledkem (7/0) 

ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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