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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je nepochybně aktuálním, a to především s ohledem na dlouhodobé legislativní 

snahy ve vztahu k bezprostředně navazující právní úpravě jak samotného trestně procesního 

kodexu (trestního řádu), tak i zákona o státním zastupitelství. Aktuální a vhodné k vědeckému 

zpracování jsou však (ať již jako inspirace pro tyto snahy či s ohledem na jejich přetrvávající 

bezvýslednost) i současné problémy při výkonu činnosti státních zástupců na které 

diplomantka legitimně příležitostně poukazuje a na které se zaměřuje více, nežli na 

„modernější“ komplexnější úvahy de lege ferenda.  

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

metody. 

Náročnost tématu zde vyplývá především z požadavků na komplexní znalost a pochopení 

trestního procesu jako celku v kombinaci s náležitým zohledněním právní úpravy i faktického 

fungování specifické soustavy státního zastupitelství (přičemž diplomantka vhodně přesahuje 

též do otázek souvisejících s Policií ČR, jako partnera státního zástupce v přípravném řízení). 

Téma je možné zpracovat z různých úhlů pohledů, přičemž zpracování opravdu komplexní je 

v rozsahu předpokládaném pro diplomovou práci nemožné. Diplomantka se tedy správně 

zaměřila i úžeji na jí vymezené aspekty tématu, přesto se ve většině textu nevyhnula 



rozsáhlým pasážím, jejichž přínos i náročnost spočívá především v kompilaci parafrází, čehož 

se však zhostila úspěšně, se zjevným a sympatickým zájmem o problematiku a s využitím 

osobních praktických zkušeností a dojmů. V úvahu připadající témata náročnější na hlubší 

znalosti odborně teoretického charakteru (navazující např. na diskuze v souvislosti 

s legislativními pracemi na novém trestním řádu jako je otázka kontradiktornosti řízení, 

důkazního břemene obžaloby či např. podpůrné žaloby apod.) ponechala při své volbě 

zpracování tématu stranou (více řešila řízení přípravné). Zdařile uplatnila poznatky především 

praktické, na jejichž základě vytýčila „zajímavé oblasti“, které považuje za žádoucí řešit i 

z hlediska odborné teorie.  

Užité vědecké metody explicitně nezmiňuje, při práci s dostatečným množstvím odborných 

pramenů postupovala zdatně, parafrázované názory vzájemně konfrontovala a přidávala k nim 

i závěry vlastní (zpravidla stručně odůvodněné). Využívala dále obvyklé metody intepretace 

právních norem, vhodně využívala postřehy praktiků (ať již z odkazovaných zdrojů či na 

základě osobní konzultace se jmenovitě neuvedeným státním zástupcem okresního státního 

zastupitelství) i statistické zdroje k řešenému. S judikaturou a kazuistikou pracovala 

minimálně (spíše zprostředkovaně skrze jiné zdroje). Vhodná je i její komparace se 

slovenskou právní úpravou při řešení dílčí otázky využívání dohody o vině a trestu.  

3. Formální a systematické členění práce 

Formální členění práce je přehledné.   

S ohledem na variabilitu možného přístupu ke zpracování tématu není vhodná volba 

systematiky jednoduchou záležitostí, diplomantka ji však zvládla dobře a předložila text 

konsistentní, čtivý a v rámci obecných výkladů i dílčích zájmových témat přirozeně se 

rozvíjející. Jednotlivé kapitoly jsou smysluplně děleny, přitom navzájem logicky navazují. 

Diplomantka od historického úvodu vývoje veřejné žaloby přechází k představení státního 

zastupitelství z hlediska jeho zakotvení v pozitivně právní úpravě, kde zmiňuje otázku 

hierarchických vztahů v rámci soustavy vč. otázek dohledu, a plynule přechází k úloze 

v trestním řízení. V návaznosti na to řeší též otázky vztahu státního zástupce a policejního 

orgánu (a požadavky na jeho erudici), tedy problematiku velice praktického rázu, a následně 

přechází k otázce odklonů.  

4. Vyjádření k práci 



Práce je dobrým zpracováním tématu, pojatým (či spíše zaostřeným) ne zcela tradičně a 

vycházejícím z praktických dojmů a postřehů. Je z velké části spíše popisným představením 

tématu (ze zvoleného úhlu pohledu), kde sice diplomantka dobře upozorňuje na některá 

problematická úskalí praxe (přehledně včetně odůvodnění je pak shrnula v závěru práce), 

nikoliv však v důkladnější podobě tak, aby šlo vždy o opravdu vyváženou a konstruktivní 

odbornou polemiku. V souvislosti s některými zvolenými dílčím tématy, která výslovně řeší 

detailněji a na která se zaměřila, lze zmínit např. otázku příslušnosti státního zastupitelství, u 

níž defacto dává rovnítko k úpravě v rámci soudní soustavy, přičemž zcela ponechává stranou 

např. specifikum řešené v odborné literatuře i poměrně medializované judikatuře týkající se 

odlišnosti věcné příslušnosti k tzv. „prvostupňové agendě“ (viz str. 14 a další práce, k tomu 

srov. § 15 JŘSZ či nález pléna Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14, v této 

souvislosti lze navíc zmínit, že konkrétní dozorový státní zástupce v takových případech 

v praxi pravidelně obžalobu zastupuje u soudu osobně).  

Přesto lze vyzdvihnout, že své názory překládala i v částech popisných, při parafrázování je 

víceméně pozorná a zpravidla řeší posuzované ve vzájemných souvislostech. Nicméně i 

s ohledem na zjevné zanícení diplomantky pro zvolené téma by pro větší odborný přínos či 

konstruktivnější charakter předkládané kritiky bylo žádoucí hlubší zkoumání a pečlivější 

zvážení poznatků čerpaných z odborných pramenů k řešeným otázkám, včetně zohlednění 

judikatury a porovnání s aktuální úpravou (ve vzájemných souvislostech). Některá 

zjednodušení jsou pak přílišná až nesprávná, či terminologicky nepřesná (např. výklad u 

odporu na str. 29, že „státní zástupce může podat odpor ve prospěch obviněného a jako jediný 

též v jeho neprospěch“, ačkoliv u odporu neplatí zákaz reformace in peius, dále i v případě 

rozšířeného přípravného řízení předchází fázi vyšetřování zpravidla fáze prověřování, resp. 

členění přípravného řízení se neuplatní pouze u zkráceného přípravného řízení – viz str. 23, 

kde diplomantka uvádí, že: „zmíněné „rozfázování „přípravného řízení platí pouze pro 

standardní přípravné řízení,…“ Při zdánlivě komplexním výčtu jednání soudu z hlediska 

požadavků na přítomnost státního zástupce zcela opomíjí vazební zasedání  - viz str. 27, jako 

další drobnost lze zmínit, že pokyn policejního prezidenta č. 30/2009 již není účinným – viz 

pozn. pod. čarou 117 apod.). Takové nedůslednosti pak ubírají na přesvědčivosti, resp. 

promyšlenosti uváděných (a obecně žádoucích) stručných subjektivních závěrů diplomantky, 

které tak v některých ohledech působí příležitostně příliš zjednodušeně až jednostranně (např. 

v otázce požadavků na právní erudici policistů srovnatelnou se státními zástupci, které 



zároveň označuje za v trestním řízení nenahraditelné a jejichž roli by lépe odpovídala vlastní 

samostatná hlava Ústavy), přesto je považuji za nepochybné klady posuzované práce. 

Výhrady shora uvedené však ve své podstatě vyplývají z toho, že nadějná práce „pouze“ 

zůstala na dobré cestě být velice zdařilým zpracováním tématu značně přesahujícím obvyklý 

(často naopak výhradně teoretický) standard diplomových prací, jehož přínos by nespočíval 

pouze v dostatečně, především popisně zpracovaném tématu s poukazem na oblasti zvolené 

diplomantkou promyšleně na základě praktických poznatků, kdyby obsahoval hlubší analýzu 

(odbornější polemiku) a ideálně na jejím základě pak došlo k přesvědčivějším 

(erudovanějším) rozborům (diplomantkou dobře)  vybraných problémů. Takové požadavky 

však do značné míry překračují nároky kladené na práce diplomové, což ale na druhou stranu 

zvyšuje důraz na precizním vyjadřování při popisu problematiky (vytvoření přehledu) jako 

zvolené ústřední formy zpracování tématu. 

Předložená práce je každopádně způsobilým podkladem k obhajobě. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíle práce vymezila diplomantka v úvodu 

jako přehled o činnosti státního zástupce 

v trestním řízení s následným zaujetím 

závěru, jakou roli státní zástupce v trestním 

řízení hraje a jaké jsou možnosti zlepšení 

právní úpravy ovlivňující její činnost. 

V závěru cíle trochu koriguje v tom směru, 

že nejde o komplexní rozbor postavení 

státního zástupce a výčet jeho oprávnění, 

nicméně se věnuje několika zajímavým 

oblastem činnosti státního zástupce či 

podnětným otázkám 

Z hlediska požadavků kladených na 

diplomovou práci (a jejího 

předpokládaného rozsahu) svých cílů 

diplomantka dosáhla. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

V automatické kontrole na plagiáty 

vykazuje text míru podobnosti nižší než 5 

%, působí kompaktním dojmem, na 

informační zdroje je v textu průběžně 

odkazováno a napříč textem jsou též 

uváděny subjektivní hodnocení a názory 

diplomantky, které se konec konců i 

znatelně projevují při zvoleném způsobu 

zpracování tématu. Práce tak ve svém celku 

nevzbuzuje pochybnosti o jejím vlastním 



autorství. 

Logická stavba práce 
Velmi dobrá, text se přirozeně rozvíjí od 

historického a obecného úvodu k dílčím 

problematikám.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka v textu na značné množství 

pramenů průběžně a řádně odkazuje 

v dostatečném poznámkovém aparátu. 

(V některých případech používá vhodně 

zkrácené citace při opakování téhož zdroje 

pod sebou – viz např. pozn. pod čarou č. 61, 

62, 63, jinde však k tomuto čtenářsky 

přívětivému zjednodušení nepřistupuje – 

viz pozn. pod čarou č. 2, 3, 4, 70, 71, 121, 

122). S judikaturou v textu příliš nepracuje, 

cizojazyčných pramenů (s výjimkou 

slovenských) v práci využito není. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomantka k tématu přistoupila z pohledu 

praktických zkušeností, čemuž nasvědčuje 

její přesvědčivý výběr na ne zcela 

standardní a obvykle řešené „zajímavé 

oblasti“. Již v tomto ohledu tedy 

nepochybně nejde o zpracování povrchní. 

Hlubší analýza dílčích problémů ve vztahu 

ke komplexnějšímu pohledu na trestní 

řízení by zvýšila kvalitu a přínos práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava práce je na velmi dobré úrovni, 

zvolený způsob zpracování tabulky ani 

grafy nežádá.    

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň je dobrá, 

práce byla zjevně psána i kontrolována 

s náležitou pečlivostí.   

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 
2 (v případě vysoce přesvědčivé obhajoby 

1) 

 

Při obhajobě by se diplomantka mohla vyjádřit k tomu: 



Jaké konkrétní a praktické pozitivní důsledky při činnosti státního zástupce by spatřovala 

v tom, že by právní úprava státního zastupitelství byla upravena v samostatné hlavě 

Ústavy? 

Jak by podle jejího názoru měla vypadat ideální právní úprava příslušnosti státního 

zástupce v trestním řízení (místní i věcné)?  

 

 

V Praze dne 18. 4. 2019 

 

             Simona Heranová 

         oponentka 


