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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zásada legality je čistě procesním tématem, které je velmi tradiční a složité, avšak 

s ohledem na rekodifikaci je to téma zároveň zcela aktuální a jeho kvalitní zpracování by 

mohlo být velkým přínosem do současného stavu poznání. 

 

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

metody 

Téma samotné klade velké odborné nároky na zpracování, pokud má jít o zpracování 

kvalitní. Je nezbytná totiž nejen zevrubná znalost základních zásad trestního řízení a jejich 

provázanosti (systém), ale důležitá je i jasná představa o stadiu přípravného řízení k určení 

všech možných projevů této zásady a jejích možných dopadů v praxi. Diplomantka 

nepoužila příliš širokou paletu metod zkoumání a právní interpretace, práci lze jako celek 

označit za velmi popisnou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomantka předložila práci, která má zcela logickou strukturu, postupuje od obecného ke 

konkrétnímu. Text je členěn logicky přehledně, kapitoly jsou svým obsahem a kvalitou 

srovnatelné a logicky na sebe navazují. S použitými prameny pracuje autorka řádně, 

poznámkový aparát má vcelku úhledný, ačkoli citace děl jsou někdy velmi zkreslené 

(největší výtku lze mít k citaci Storchova monumentálního díla Řízení trestní rakouské). 
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Grafické zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Formální stránku práce však 

nejvíce narušují občasné pravopisné chyby, zejména v interpunkci. 

 

4. Vyjádření k práci 

Formální i obsahová úroveň předložené práce je průměrná. V práci zcela absentují jakékoli 

zahraniční prameny, což je vzhledem k možným úvahám de lege ferenda škoda. Na druhou 

stranu velmi sympatická je snaha autorky pracovat s historickou česky psanou literaturou, 

která má svůj nepopiratelný význam. Autorka však kromě zajímavých historických náhledů 

nepřináší nejen nic nového, ale i její popis současné české právní úpravy je až příliš obecný. 

To v textu, který je svým rozsahem na diplomovou práci poměrně rozsáhlý. Nutno však 

říci, že v práci nejsou obsaženy zjevné interpretační chyby nebo nesprávné závěry a text tak 

působí uceleným dojmem. Autorka používá i odpovídající odbornou terminologii. 

Vzhledem k rozsahu textu bych očekával, že se diplomantka bude věnovat více aspektům 

zásady legality, například těm, které vynikajícím způsobem rozpracovala vedoucí její práce 

ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomantka z větší části splnila cíle práce. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce 
Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Dobrá s odpovídajícím množstvím pouze 

domácích pramenů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce je popisného charakteru, větší 

pochvalu zaslouží snad jen závěry z české 

historické literatury (od autorů Storcha, 

Kallaba nebo Miřičky). 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Velmi dobrá. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Může se zásada legality dostat do rozporu s požadavkem účelnosti trestního stíhání 

právnických osob? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 2-3 

 

 

V Praze dne 28. května 2019 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

                          oponent 


