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Posudek k uznání diplomové práce Mgr. Nicole Chejstovské za práci rigorózní 

 

 Mgr. Nicole Chejstovská předložila diplomovou práci na tradiční téma úlohy státního 

zástupce v přípravném řízení (práce s názvem „Státní zástupce v přípravném řízení trestním“) 

a zažádala o uznání této práce jako práce rigorózní (dále též „rigorózní práce“). Vzhledem 

k úvahám o nové koncepci přípravného řízení v rámci dlouho připravované rekodifikace 

trestního práva procesního jde i o téma zcela aktuální. Rigorózní práce splňuje 

všechny požadavky kladené na práce tohoto druhu, a to jak po stránce formální, tak po stránce 

obsahové. 

 Autorka se na celkem 101 stranách (146 normostranách) zevrubně zaobírá rolí státního 

zástupce ve stadiu přípravného řízení, tj. ve fázi, v níž je role státního zástupce zcela klíčová 

a bude tomu, jak se zdá, i v budoucnu, neboť o oslabení veřejné žaloby v této fázi řízení 

se neuvažuje, ba naopak se v souvislosti s rekodifikací hovoří o zatížení státního 

zástupce důkazním břemenem, ačkoli je velmi sporné, zdali je takové terminologické vymezení 

správné. 

 Celková formální úroveň rigorózní práce je výborná. Autorka zpracovala celou 

problematiku velmi pečlivě, má osobitý styl psaní, který činí text zpravidla velmi čtivý, 

zejména v částech textu, které obsahují právní rozbory. Občasné neobratné formulace jsou 

pouze v pasážích, které řekněme dokreslují celkový kontext problematiky a obsahují například 

některé obecnější úvahy. Pravopisná úroveň je příkladná, pouze místy (bohužel přímo v závěru) 

jsou obsaženy překlepy a drobné pravopisné chyby (např. v datech). Za nepříliš vhodné 

považuji i občasné začátky vět označením „§“. Z hlediska systematiky je práce zcela vyvážená, 

kapitoly jsou svým rozsahem a kvalitou srovnatelné. 

Obsahově bych vyzdvihl některé pasáže, které mají podle mého názoru vědecký 

potenciál (např. pasáže komentující navrhované rekodifikované znění). 

Jako jediný obsahový nedostatek v dané problematice vidím absenci hlubšího 

komparativního pohledu (tj. srovnání se zahraničními právními úpravami), což je právě 

s ohledem na možnou rekodifikaci důležité. Uvedený nedostatek však podle mě částečně 

vyvažuje opravdu kvalitní historický úvod (kapitola první pojednávající historický vývoj 

veřejné žaloby) a výstižné koncepční úvahy o institucionálním zakotvení státního zastupitelství 

v České republice (kapitola druhá). 

Autorka pracuje s adekvátním množstvím odborné literatury, která by mohla být 

obohacena o literaturu zahraniční (alespoň tu slovenskou, neboť kompletní rekodifikace 

trestního práva proběhla na Slovensku již před více než deseti lety). Rigorozantka pracuje 
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i s literaturou zabývající se historickými aspekty činnosti veřejné žaloby. V rigorózní práci je 

použito i odpovídající množství relevantní judikatury. Autorka pracuje s použitými prameny 

v souladu s etickými požadavky kladenými na práce tohoto druhu. 

Mgr. Nichole Chejstovská prokázala v předložené práci schopnosti velmi zdařilé 

právní analýzy, vlastní formulace názorů na zásadní trestněprávní téma a systematické odborné 

práce. 

 S ohledem na výše uvedené doporučuji uznání diplomové práce Mgr. Nicole 

Chejstovské za práci rigorózní. 

 

 

 

 V Praze dne 1. března 2019 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


