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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku, která nepatří mezi častá témata kvalifikačních prací. 

Přitom jde o problematiku dosti významnou, a to jednak s ohledem na snahu zefektivnit trestní řízení za 

současného garantování práv obviněného a poškozeného. Význam této problematiky je dán rovněž faktem 

probíhajících rekodifikačních prací na novém trestním řádu i zákonu o státním zastupitelství, kdy některé 

aspekty budoucí úpravy jsou předmětem odborných diskusí.. Z tohoto pohledu jde o problematiku nesporně 

aktuální a její zpracování se jeví určitě jako potřebné a žádoucí.  
 

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

metody: 

Problematika dozoru státního zástupce v přípravném řízení je dosti náročná na zpracování pramenného 

materiálu, kde existuje minimum úžeji orientovaných prací a diplomant je odkázán na obecněji orientované 

práce a na judikaturu. Pro zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné hlubší zvládnutí celé 

problematiky přípravného řízení i problematiky postavení, struktury a činnosti státního zastupitelství. 

Analyticko-syntetická metoda, která byla v práci použita, plně odpovídájí předmětu práce a vytyčeným 

cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomant se nejprve věnuje charakteristice státního zastupitelství z hlediska jeho institucionálního vývoje 

na našem území, jeho současné působnosti a jeho soustavy a charakteristice funkcí a etap přípravného řízení, 

orgánů přípravného řízení a klíčovým rozhodnutím v přípravném řízení. Na to navazuje interpretace pojmu 

dozoru státního zastupitelství a jeho odlišení od institutu dohledu.  Jádrem práce je pak rozbor dozorových 

oprávnění státního zástupce, a to jednak v řízení před zahájením trestního stíhání i po zahájení trestního 

stíhání. Práci pak uzavírá analýza výkonu dozoru státního zástupce ve vybraných konkrétních kauzách. 

Závěrem diplomant formuluje základní poznatky a doporučení, ke kterým při zpracování své práce dospěl. 

Systematika členění práce je logická, přehledná a plně funkční. 
 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako velmi dobrou. Diplomant prokázal velmi pěknou znalost zvolené 

problematiky a všech jejích širších souvislostí, včetně jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu 

v soudní judikatuře. Vyzdvihnout třeba zejména systematičnost zpracování a snahu ke sporným otázkám 

vyjadřovat své vlastní jasně formulované názory a závěry. Zvláště třeba pochválit, že diplomant fruktifikoval 



své poznatky z právní praxe, a to jednak při zaměřování se na problémy aplikační praxe a jednak při rozboru 

konkrétních dozorových kauz. Důvodná je kritika současného ústavního zakotvení státního zastupitelství 

mezi exekutivní orgány, jakož i některé možné ingerence ministerstva spravedlnosti do fungování státního 

zastupitelství. Podnětné jsou úvahy o preventivní funkci přípravného řízení z hlediska individuálního i 

obecného preventivního dopadu. Souhlasit třeba s myšlenkou, že výkon dozoru není jen právem státního 

zástupce, ale i jeho povinností. Správné je odlišování institutů dozoru a dohledu, jakož i kritika absence 

jakéhokoliv dozoru státního zastupitelství nad úkony policejního orgánu v etapě před zahájením úkonů 

trestního řízení, jakož i nad úkony policejního orgánu, které na sebe ad hoc atrahoval státního zástupce. 

Sporný může být názor, že by i dozorový spis měl být předmětem práva nahlížení do spisu. Na druhou stranu 

lze zalitovat, že práce je místy pod zřejmým vlivem použitých pramenů, resp. místy jen komentuje stávající 

právní úpravu. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn velmi dobře. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza názorů doktríny, judikatury a návrhy de 

lege ferenda  prokazují samostatný a tvůrčí 

přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu počínaje 

charakteristikou přípravného řízení a státního 

zastupitelství, přes vymezení rozdílů mezi 

instituty dozoru a dohledu a rozbor jednotlivých 

dozorových oprávnění státního zástupce, až po 

analýzu výkonu dozoru v konkrétních kauzách a 

formulování vlastních závěrů a doporučení. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Účelné a časté využití poznatků z  literárních 

pramenů a z judikatury. S ohledem na obsahové 

zaměření práce nejsou zahraniční prameny 

zastoupeny. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou 

důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky odpovídá zaměření a cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracován 

velmi pěkně. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je velmi 

dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Měly by pokyny státního zástupce, které dal 

policejnímu orgánu v rámci výkonu dozoru, být 

obsaženy v trestním spise vedeném policejním 

orgánem? 

 

 

V Praze dne 28.7.2020 

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

  vedoucí diplomové práce 


