
Abstrakt 

 
Rigorózní práce se zabývá problematikou rekognice v trestním řízení, která je upravena 

v ustanovení § 104b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Práce 

pohlíží na rekognici jak z pohledu trestního práva, tak i z pohledu kriminalistiky a přináší též 

vzhled do několika psychologických aspektů tohoto významného procesního úkonu, zejména 

paměťových stop. Cílem této rigorózní práce je provedení kritické analýzy současného stavu 

jak z pohledu zákonné úpravy, tak i z pohledu správnosti a efektivity nastavených postupů. To 

vše za účelem zodpovězení otázky, zda úprava de lege lata vyhovuje požadavkům moderního 

trestního práva procesního.  

Rigorózní práce se nejprve věnuje rekognici jako zvláštní formě identifikace včetně 

problematiky paměťových stop a jejích specifikům. Dále se věnuje nahlížení na rekognici 

z pohledu trestního práva, kdy se zabývá samotným pojmem rekognice, historickým vývojem 

procesního úkonu, včetně shrnutí několika teoretických definic, které se v odborné literatuře 

nejčastěji objevují. V další části práce je blíže rozebrána samotná rekogniční procedura, dle 

jednotlivých fází rekognice, od procesu přípravy až po samotné znovupoznání včetně 

dokumentace a následného hodnocení rekognice. Pozornost je věnována zejména dostatečnému 

poučení subjektů rekognice a způsobu označení poznávaného objektu. Část kapitoly je též 

věnována metodice provádění vybraných druhů rekognice a nejčastějším odchylkám při 

provádění rekognice, včetně problematiky skryté a prázdné rekognice. Stručně je nastíněna též 

problematika rekognice v hlavním líčení.  

V další části práce je pozornost věnována analýze jednotlivých zákonných ustanovení trestního 

řádu, upravujících provádění rekognice a srovnání této zákonné úpravy s vybranými 

zahraničními právními úpravami. Vedle zákonných ustanovení a základních zásad 

kriminalistické vědy je v rámci celé práce pracováno též s relevantní vnitrostátní i mezinárodní 

judikaturou. Rigorózní práce se též dotýká témat jako je uplatňování zásady nemo tenetur se 

ipsum accusare ve vztahu k rekognici nebo přípustnost opakované rekognice.     

Závěrečná část práce se věnuje důležitým otázkám souvisejícím s nejčastějšími vadami při 

provádění rekognice a jejich důsledkům, přičemž jsou zde nastíněna opatření vedoucí ke 

zvýšení důkazní síly rekognice. Součástí závěrečné části rigorózní práce jsou též některé návrhy 

de lege ferenda, mající sloužit jako podklad k zamyšlení pro účely možné úpravy stávající 

právní úpravy s ohledem na modernizaci kriminalistických metod a vývoje trestního práva 

procesního. 
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