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Průběh obhajoby: Předsedající prof. Šámal přivítal přítomné členy komise. Předseda
komise konstatoval, že člen komise JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph. D. se
z konání obhajoby omluvil. Předseda komise dále sdělil, že jsou
splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba
dizertační práce Mgr. Anežky Pudilové na téma Formální důkazní
břemeno státního zástupce v trestním řízení.
Uchazečka v úvodním slově uvedla důvody zvolení tématu a
pojednala o výzvách zpracování tématu. Zároveň uvedla, že do
dizertační práce zapracovala poznatky ze svého studijního výjezdu
do Anglie. Uvedla, že se snažila nepostupovat pouze popisně,
zabývala se předpoklady a důsledky zavedení formálního důkazního
břemene státního zástupce.
První oponentka prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. téma hodnotila
jako aktuální. Dále uvedla, že metodologie byla uchazečkou vhodně
zvolena a cíle práce byly splněny. Těžiště práce lze spatřovat v 5.
kapitole dizertační práce. Oponentka uvedla, že ke zpracování nemá
po věcné ani po formální stránce žádné výhrady, byť ne se všemi
závěry souhlasí. Přínos práce spatřuje zejména v komplexním
zpracování materie formálního důkazního břemene. Literární zázemí
práce je bohaté. Dle oponentky práce splňuje všechny náležitosti
kladené na tento typ práce.
Z důvodu nepřítomnosti druhého oponenta JUDr. Lukáše Bohuslava,
Ph.D. byl jeho posudek čten předsedou komise. Oponent vyzdvihl
skutečnost, že uchazečka nepostupovala pouze popisně. Uchazečka
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osvědčila hluboké teoretické znalosti zejména z trestního práva
procesního, tvůrčím způsobem zhodnotila dostatečné množství
vstupních údajů. Práci lze dle oponenta hodnotit jako velmi dobré
zpracování tématu. Hlavní cíl práce uchazečka zcela splnila.
Uchazečka se vyjádřila k oponentským posudkům. Oponentka se
dotázala k zásadě legality a oportunity. Uchazečka pohovořila o
veřejném zájmu na trestním řízení. Vyjádřila se, že by se přiklonila k
rozšíření diskreční pravomoci státního zástupce. Následně se
vyjádřila k dotazu druhého oponenta JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D.
týkající se pasivity obžalovaného v trestním řízení v souvislosti s
formálním důkazním břemenem. Soud musí nahradit činnost
obhajoby v souladu se zásadou presumpce neviny, případně ustanovit
obviněnému, který není schopen se řádně zapojit do dokazování,
obhájce. Zhodnotila současnou úpravu výpovědi obžalovaného v
úvodu dokazování jako jeho právo vyjádřit se ke skutkovým
okolnostem. K zajištění rovnosti stran by považovala za vhodné
uzákonění tzv. žalobní odpovědi. Předseda komise položil uchazečce
doplňující dotazy.
Ve všeobecné rozpravě školitel doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
vyzdvihl systematickou práci uchazečky. Téma dizertační práce
považoval za přínosné a náročné. Školitel se dále pochvalně vyjádřil
k celkovému přístupu uchazečky ke zpracování dizertační práce.
Školitel i předseda komise se vyjádřili k přínosu plurality názorů v
akademické práci.
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