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 Předložená rigorózní práce obsahuje 92 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, tří základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. 

Okruh použitých literárních a dalších pramenů je dosti obsáhlý a dostatečně 

reprezentativní. Po formální stránce nesporně splňuje předložená práce požadavky na 

ni kladené. 

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku sice nikoliv netradiční avšak 

současně obtížnou, což je dáno některými interpretačními i aplikačními problémy, 

které praxe i teorie řeší. Práce je z těchto důvodů nesporně náročná nejen na analýzu 

pramenů, které ve svých závěrech nejsou vždy zcela konzistentní, ale rovněž na vlastní 

zpracování, vyžadující rozbor a konfrontaci sporných názorů a zejména formulaci 

vlastního stanoviska, které by bylo dostatečně argumentačně podložené. Použité 

metody zpracování, zejména metoda analyticko-syntetická, odpovídají tématu i 

vytyčenému cíli. Vlastní rozbor zkoumané problematiky je určitě přínosný a aktuální, 

a to též s ohledem na připravovanou rekodifikaci trestního procesu. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, 

se nejprve v obecnější rovině zabývá institutem práva na spravedlivý proces. Pečlivě 

konfrontuje jednotlivé aspekty práva na spravedlivý proces dle Evropské úmluvy a dle 

Listiny s jejich reflexí v trestním řádu. V této souvislosti výstižně identifikuje určité 

nedostatky, kdy platná úprava nerespektuje zcela kautely stanovené ústavním 

pořádkem, resp. mezinárodními dokumenty (například: oprávnění obviněného 

nezastoupeného obhájcem účastnit se vyšetřovacích úkonů a klást otázky vyslýchaným 

osobám, nárok obhájce na pomoc tlumočníka ex offo, právo na přiměřenou lhůtu 

k přípravě obhajoby v důsledku předložení nových důkazů v hlavním líčení aj.) a 

důvodně upozorňuje na nejednotnost judikatury v otázce povinnosti odložit úkon 

(zejména odročit hlavní líčení) v případě překážek na straně obhajoby. 

 

 Druhá kapitola práce je věnována účelu a obsahu práva na obhajobu v českém 

trestním řízení. Podrobně zde autorka rozebírá jednotlivé aspekty materiálního a 

formálního práva na obhajobu a koncentruje se na zjištěné problémy (například: kolize 

povinnosti chránit utajované informace či povinnost mlčenlivosti vs. právo v rámci 

obhajoby uvádět všechny skutečnosti vinu vyvracející nebo zmírňující; možnost 

obviněného radit se se svým obhájcem po položení otázky a tom, zda odpovědět na 

položenou otázku; možnost „zpětného“ přiznání práva na obhajobu bezplatnou aj.). 

Stanoviska, která zde autorka zaujímá, jsou důvodná a dostatečně podložená 

argumenty.  

 



 

 Třetí kapitola práce se pak zabývá vybranými problémy spjatými s institutem 

nutné obhajoby. Pozornost autorky je zde soustředěna zejména na povinnost nutné 

obhajoby ve stadiu při schvalování dohody o vině a trestu soudem, na vhodnost práva 

obviněného vzdát se obhájce v případech nutné obhajoby, na správnost úplného 

vyloučení nutné obhajoby v řízení proti právnické osobě, resp. na otázku nutné 

obhajoby obhájcem v řízení proti osobám mladším patnácti let. Prováděné rozbory 

jsou velmi důkladné a závěry, ke kterým autorka dospívá, mají své opodstatnění. 

 

 V závěru své práce autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky a závěry, ke 

kterým ve své práci dospěla, jakož i své názory a stanoviska k některým problémům 

spojeným se zkoumanými instituty. 

 

 Celkově lze předloženou práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka prokázala, 

že se do náležité hloubky seznámila se zkoumanou problematikou, a to nejen pokud 

jde o právní úpravu, soudní rozhodovací praxi a dosavadní literární zpracování, ale 

rovněž pokud jde o praktické interpretační a aplikační problémy. Kladem práce je 

bezesporu velká pečlivost a svědomitost zpracování, pěkná práce s literárními a 

dalšími prameny a zejména nesporná schopnost autorky získané poznatky utřídit, 

analyzovat a samostatným tvůrčím způsobem synteticky využít ve formulování 

vlastních úsudků a stanovisek ke sporným otázkám. V neposlední řadě pak třeba 

vyzdvihnout velmi dobré formulační schopnosti autorky. 

 

 Předložená práce po formální i po obsahové stránce nesporně splňuje veškeré 

požadavky na ni kladené a je rozhodně zcela způsobilým podkladem pro její obhajobu. 

 

 Při obhajobě své práce by se autorka mohla zamyslet nad otázkou, zda orgány 

vězeňské služby mohou vizuálně (pohledem přes prosklenou část dveří, kamerou 

apod.) monitorovat poradu obviněného se svým obhájcem. 
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