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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Radima Marady 

s názvem „Dovolání“ 

 

 

Práci, která mi byla předložena k posouzení, uchazeč původně napsal jako práci 

diplomovou, nyní žádá o její uznání za práci rigorózní. Práce má 101 stran textu a je napsána 

na téma „Dovolání“, autor se tedy věnuje mimořádnému opravnému prostředku v rámci 

trestního řízení, který od svého zavedení v roce 2002 prošel určitým vývojem a jehož současnou 

podobu ve velké míře formovala judikatura. 

 Téma samotné je poměrně podrobně popsáno v odborné literatuře, kterou autor využil 

jako základ své práce. Jako velice zdařilou nicméně hodnotím práci autora s rozhodovací praxí 

českých soudů. Autor vycházel při zpracování daného tématu z velkého množství soudních 

rozhodnutí a v tomto směru tak práce představuje zevrubnou a přínosnou analýzu judikatury 

k danému tématu a k souvisejícím aspektům. 

 Kladně hodnotím také jazykovou a stylistickou úroveň textu práce. Práce je přehledná, 

logicky strukturovaná a čtivá, byť na některých místech se vyskytují drobné překlepy (kupř. 

chybějící název zákona v poznámce pod čarou č. 51 na str. 9, nebo chybějící „§“ v poznámce 

pod čarou č. 617 na str. 93), které však nenarušují jinak kvalitní gramatickou úroveň práce. 

 V první kapitole se autor věnuje podmínkám přípustnosti dovolání. Ve druhé kapitole, 

která je nejobsáhlejší pasáží z celé práce, je zevrubně pojednáno o jednotlivých důvodech 

dovolání v § 265b trestního řádu. Autor v této kapitole vyčerpávajícím způsobem postihl 

charakteristiku každého současného dovolacího důvodu, zvlášť podrobně autor zaměřil 

pozornost na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu. 

 V dalších kapitolách rigorózní práce se autor postupně zabývá okruhem osob 

oprávněných k podání dovolání (kap. 3.), otázkami lhůty a místa pro podání dovolání (kap. 4.) 

a stručně se pozastavuje nad obsahovými náležitostmi dovolání (kap. 5.). Dále autor rozebírá 

úpravu zpětvzetí dovolání (kap. 6.), samotné řízení o dovolání (kap. 7.) a konečně též 

rozhodnutí o dovolání (kap. 8.). V poslední kapitole deváté autor představuje své návrhy 

na řešení nedostatků současné právní úpravy odvolání, byť je autor poměrně shovívavý 

a neshledává v nynější podobě dovolání v trestním řádu výraznější problémy. 

 Vzhledem k tomu, že předkládaná práce podle mého přesvědčení splňuje nároky 

na rigorózní práci, doporučuji uznání této diplomové práce za práci rigorózní. Autor 

se s tématem vypořádal na vynikající úrovni, včetně již zmíněného zpracování rozhodovací 

soudní praxe, a dokázal postihnout veškeré významné aspekty dovolání v trestním řízení. 
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Jako určitý nedostatek vnímám chybějící širší „inspiraci“ právními úpravami mimořádných 

opravných prostředků v zahraničí, popř. jejich srovnání s českou právní úpravou, která by podle 

mého názoru byla v rigorózní práci vhodná. To ale zásadním způsobem nesnižuje vysokou 

odbornou úroveň předkládané práce. 

 

 

 V Praze dne 13. listopadu 2019 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


