
Stránka 1 z 2 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

 

Jméno diplomanta:            Jakub Horňák 

Téma práce :  Dozor státního zástupce v přípravném řízení 

Rozsah práce:  68 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 20. 7. 2020 

Vedoucí diplomové práce:  JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Oponent:         JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť role státního zástupce 

v přípravném řízení je tématem stále aktuálním a diskutovaným, a to nejen ve vztahu ke 

koncepci nového připravovaného trestního řádu. Téma ke zpracování je to zajisté nelehké, 

neboť v literatuře a v diplomových pracích nedochází k jeho častému zpracování. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva procesního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu spíše menší až 

dostatečné množství informací, které následně v zásadě vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající tématu (analýza, syntéza, komparace absentuje). 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje v zásadě dobré zpracování zvoleného tématu. Diplomant se 

snažila pojmout téma relativně komplexně a tzv. od píky. Autor se zabývá zejména již 

existujícím názory, které přebírá a částečně komentuje, kdy v tomto smyslu by bylo dobré 

zaujmout k věci svůj vlastní hlouběji odůvodněný názor. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil cíl práce na s. 1 zejména takto: zjistit, jak významnou roli skutečně 

představuje dozor státního zástupce v přípravném trestním řízení. Vzhledem ke struktuře a 

zejména obsahu práce tento cíl lze považovat za splněný. 
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- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant správně cituje jiné autory, vhodně pracuje s prameny, lze ocenit rovněž 

samostatnost při práci s judikaturou. Z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou strukturu, kdy se po úvodní 

kapitole diplomant zabývá obecně postavením státního zastupitelství a roli státního zástupce 

v trestním řízení. Druhá kapitola předkládá obecně poznatky ke zkoumanému tématu stran 

přípravného řízení. Třetí kapitola čtenáři rozlišuje bazální rozdělení pojmů „dozor“ a 

„dohled“. Následující kapitoly jsou pak meritem práce. V kapitole čtvrté se kvalifikant 

věnuje dozoru státního zástupce před zahájením trestního řízení, resp. trestního stíhání, 

kapitola pátá je deskripcí a analýzou dozorové role státního zástupce po zahájení trestního 

stíhání. Kapitola šestá je praktickou ukázkou práce s konkrétními spisy z trestního řízení, na 

základě jejichž analýzy diplomant dospívá ke konkrétním, byť relativně stručným 

konkluzím. Táže se zde, zdali je dozor primárně vykonáván pouze u závažné trestné činnosti 

a dochází k odpovědi, že ano s předložením důsledků. Poslední kapitolou práce je přirozeně 

závěr. 

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

Autorka užil relativně omezené množství zdrojů, cizojazyčná literatura absentuje. Správně 

vybraná judikatura je v dostatečném množství přítomna. Elektronické zdroje jsou užity 

v několika případech. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Diplomant předložila práci, která není popisná a ve které se snaží prezentovat vlastní názor. 

Je trochu na škodu, že autor nepracoval s širším množstvím pramenů. Je vidět pečlivá a 

promyšlená práce s poznatky z aplikační praxe trestního řízení. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Texty, grafy a tabulky práce neobsahuje, což však vzhledem 

k jejímu zaměření není na škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovní, gramatické chyby se v zásadě neobjevují. Práce je dobře čtivá. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře)  

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Vliv dozoru na kvalitu práce policejního orgánu ve světle poznatků prezentovaných 

v diplomové práci. 

 

 

V Praze dne 23. srpna 2020 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


