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Jméno disertanta : Mgr. Anežka Pudilová 

Téma práce : Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním 

řízení 

Rozsah práce : 179 stran 

Datum odevzdání práce : 31. října 2019 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, kdy otázky související důkazním 

břemenem jsou v posledních letech hojně diskutovány, a to nejen v rámci akademických 

diskuzí. Práce může být přínosná i z hlediska probíhajících debat stran připravované 

rekodifikace trestního práva procesního. Zjištění poznatky tak mohou být přínosné nejen 

z hlediska teoretického, ale i z pohledu návrhů pro aplikační praxi. 

 

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

metody: 

- teoretické znalosti – byly potřeba hluboké znalosti zejména trestního práva procesního, 

ale i hmotného, dále pak také specifické znalosti z civilního práva procesního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – doktorandka vyhledala vzhledem k tématu a 

dostupné literatuře dostatečné, dostatečné množství vstupních údajů, které se tvůrčím a 

vzhledem k náročnosti tématu i vhodným způsobem zpracovala; 

- použité metody – odpovídají standardům vědecké práce (užita analyticko-syntetická 

metoda, ale zejména pak metoda komparativní). 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 4). Práce se člení 

vedle úvodu a závěru na 5 základních částí, které jsou dále vnitřně děleny. Po úvodní 

kapitole se disertantka detailním a vcelku vyčerpávajícím způsobem zabývá 

pojmoslovím. Ve druhé kapitole se věnuje historickému vývoji v kontextu zkoumaného 

tématu. I když se jedná spíše o popisnou kapitolu, je třeba ocenit pečlivost autorky při 

jejím zpracování. Kapitola třetí pojednává o kontinentálním a anglosaském typu 

trestního řízení v obecné rovině a je určitým můstkem pro komparativní čtvrtou 

kapitolu, kterou je exkurs do vybraných zahraničních právních řádů. Pozornost je zde 

věnována zejména úpravě v Anglii a Walesu, kdy disertantka se věnuje i širším 

souvislostem, aby čtenář mohl lépe problematiku pochopit v celém jejím kontextu 

(např. to, že státní zástupce v Anglii nevykonává dozor a z toho dále vyvozené závěry). 

Meritum práce přesto tvoří kapitola pátá, ve které se autorka zabývá různým úhlům 

pohledu zkoumání formálního důkazního břemene a v níž předkládá potenciální dopady 
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při zavedení formálního důkazního břemene do českého právního řádu. V tomto smyslu 

lze vyzdvihnout zejména kapitolu 5.8.8. Dokazování. Poslední kapitolou předložené 

disertační práce je závěr, ve kterém autorka přehledným způsobem sumuje poznatky 

napříč celou disertační prací. 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce je velmi dobrým a kvalitním zpracováním zvoleného 

tématu. Je vidět pečlivý a promyšlený přístup autorky, která vhodně skloubila přístup 

k literárním zdrojům, právní úpravě, judikatuře, ale rovněž k aplikační praxi. Přínosným lze 

vidět fakt, že uchazečka nepojala práci popisným způsobem (i když přirozeně si i takové pasáže 

vyskytují), ale snaží se o analýzu informací a následnou prezentaci kritického názoru, 

 Celkově lze práci hodnotit jako velmi dobré zpracování tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Uchazečka stanovila za hlavní cíl práce „analýza předpokladů a důsledků 

uzákonění formálního důkazního břemene státního zástupce v českém trestním řízení. 

Vzhledem ke struktuře práce a zejména jejímu obsahu jej lze mít za zcela splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska 

plagiátorství): Práce je původním a originálním zpracováním předkládané 

problematiky, kdy dle oponentovi známým zdrojům nelze v tomto smyslu mít 

připomínek. Důkazem budiž skutečnost, že práce byla zkontrolována aplikací Turnitin 

s absolutně bezproblémovým výsledkem. O případném plagiátorství tak nemůže být 

řeč. 

- logická stavba práce: Práce má vyváženou strukturu, v tomto smyslu bez připomínek. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: Autorka dodržuje 

jednotný standard citací. Z hlediska předložených zdrojů lze konstatovat, že okruh 

pramenů je dostatečně široký. Uchazečka užila široké množství literatury. Doktorandka 

samozřejmě pracovala rovněž se zahraniční literaturou, a to v široké míře. Elektronické 

zdroje jsou v práci užity též. Autorka pracuje vhodně s judikaturou, a to jak tuzemskou, 

tak zahraniční. Z hlediska citací lze mít připomínky snad jen k tomu, že uchazečka 

neužívá opakované citace. Poznámkový aparát je bohatý a svědčí o pečlivé, svědomité 

práci autorky se zdroji. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Vzhledem k rozsahu práce a 

nárokům na tuto kvalifikační práci kladeným je hloubka analýzy dostatečná (viz 

komentáře výše). 

- úprava práce (text, grafy, tabulky):  Předkládaná disertační práce je graficky 

přehledná. Autorka prokázala pečlivost a svědomitost při práci s textem. V tomto 

ohledu nelze mít připomínek. Práce neobsahuje grafy či tabulky, což ale vzhledem 

k tématu práce nikterak nesnižuje její úroveň. 

- jazyková a stylistická úroveň: Na velmi dobré úrovni, bez chyb. Práce je dobře čtivá 

i přes to, že se jedná o odborný text a problematiku náročnou ke zpracování. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

I. Formální důkazní břemeno a případná pasivita obžalovaného – důsledky pro vedení 

řízení ze strany soudu. 

II. Výpověď obžalovaného v úvodu dokazování jako jeho právo v návaznosti na úvahy 

prezentovaní na s. 173 práce. 

 

 

Předkládaná práce zcela jednoznačně splňuje obsahové a formální požadavky kladené na 

vypracování disertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro obhajobu disertačních prací. 

 

V Praze dne 30. ledna 2020 

 

 

 

          

        JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

oponent práce 

 

 


