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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Úloha státního zástupce a jeho postavení mezi orgány činnými v trestním řízení je téma, 

které nabývá na aktuálnosti v souvislosti s diskuzemi o ústavním zařazení státního 

zastupitelství do složek veřejné moci, přípravou nového zákona o státním zastupitelství a 

konečně i s připravovanou rekodifikací trestního procesu. Čím dál častěji se hovoří o 

potřebě zavedení změn do fungování a struktury státního zastupitelství. Na půdě Nejvyššího 

státního zastupitelství je dokonce před představením konkrétní podoby nového trestního 

řádu připravován nový pokyn nejvyššího státního zástupce o trestním řízení, který bude-li 

přijat, ovlivní práci státních zástupců, aniž by došlo ke změně právní úpravy.  

 

Státní zastupitelství v poslední době čelí kritice ze strany médií i široké veřejnosti. Příčiny 

lze nalézt jednak v nepochopení právní úpravy, která striktně vymezuje pravomoci a 

povinnosti státního zástupce v trestním řízení způsobem omezujícím možnou diskreci ve 

stádiu vyšetřování, jednak v regionální přetíženosti jednotlivých státních zastupitelství, 

které je zdrojem možných individuálních pochybení. Diplomantkou zvolené téma je proto 

vhodným tématem pro zpracování zasluhujícím pozornosti a širší diskuze. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Náročnost zvoleného tématu a způsob zpracování práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce. Zdárné zpracování tématu předpokládá znalosti z oblasti trestního práva, 
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aktuální judikatury, zákona o státním zastupitelství, podzákonných právních předpisů a 

interních aktů, které diplomantka v diplomové práci prokázala. Úroveň předložené práce 

zvyšuje využití poznatků získaných konzultacemi se státnímu zástupci, práce s interními 

akty upravujícími činnost státního zastupitelství a policejního orgánu v trestním řízení, a 

množství použitých pramenů. Diplomantka vychází rovněž z poznatků o slovenské a 

německé úpravě, které ve své práci vhodně prezentuje.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená práce je systematicky a logicky dobře a přehledně členěna. Úvod do 

problematiky je věnován stručnému a výstižnému historickému exkurzu. Následuje část 

věnována roli státního zástupce v jednotlivých fázích trestního řízení. Kapitola třetí je 

věnována vzájemnému vztahu státního zástupce a policejního orgánu. Odklony jako součást 

činnosti státního zástupce jsou předmětem kapitoly páté. Poznatky a závěry, k nimž 

diplomantka v jednotlivých kapitolách dochází, jsou shrnuty v přehledném závěru.  

 

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Přestože má převážně popisný 

charakter, jedná se o zdařilé a komplexní zpracování zvoleného tématu. Kritické hodnocení 

stávajícího stavu a praktických problémů vyžaduje znalost práce státních zástupců, která 

z velké částí zůstává veřejnosti skryta. Diplomantka přesto identifikuje několik problémů, 

které analyzuje, a následně prezentuje vlastní úvahy nad zjištěným stavem a možnostmi 

zlepšení.  V práci se zabývá místní příslušností státního zastupitelství, zastupováním 

obžaloby před soudem jiným než dozorovým státním zástupcem, roztříštěnosti dozorových 

oprávnění státního zástupce ve stávající právní úpravě, vztahu státního zástupce a 

policejního orgánu a limity institutu dohody o vině a trestu včetně možnosti jeho 

zefektivnění. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl diplomové práce, a to jednak podat 

přehled o činnosti státního zástupce v 

trestním řízení, přiblížit roli státní zástupce 

v trestním řízení a nalézt prostor pro 

zlepšení právní úpravy ovlivňující jeho 

činnost a mající tak dopad na výkon trestní 

spravedlnosti, diplomantka splnila. 
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Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je zdařilým zpracováním 

zvoleného tématu, které obsahuje vlastní 

názory autorky.   

Logická stavba práce 
Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka zdařile pracuje 

s odpovídajícím množstvím různorodých 

pramenů. V práci je použita jednotná 

citační norma. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je z hlediska hloubky analýzy 

a úrovně právního výkladu na úrovni 

bezezbytku splňující požadavky kladené na 

diplomové práce. Jedná se spíše o popisné, 

leč komplexní zpracování zvoleného 

tématu, které analyzuje roli státního 

zástupce a poukazuje na některé 

problematické aspekty jeho činnosti.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úprava je dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je na vysoké jazykové 

úrovni. Autorka v ní používá odpovídající 

odbornou terminologii při zachování její 

čtivosti. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při obhajobě by diplomantka mohla analyzovat problém místní příslušnosti státního 

zastupitelství. 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 

 

V Praze dne 14. dubna 2019 

 

 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                vedoucí diplomové práce 


