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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku, která rozhodně nepatří mezi častá témata kvalifikačních 

prací. Přitom jde o problematiku poměrně náročnou, a to jak z teoretického pohledu, tak i z pohledu aplikační 

praxe. Nedostatky při provádění těchto úkonů v přípravném řízení mají začasté zásadní vliv na jejich důkazní 

využitelnost v řízení před soudem. 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 neodkladných a neopakovatelných úkonů je dosti náročná na zpracování pramenného materiálu, 

neboť úžeji orientované práce absentují a je třeba pečlivě čerpat z obecněji orientovaných pramenů. Pro zdárné 

zpracování tématu je potřebné a nezbytné velmi dobré zvládnutí teoretických základů i praktické realizace 

trestního procesu, zejména institutů přípravného řízení, zajišťovacích úkonů a dokazování. Analyticko-syntetická 

metoda, která byla v práci použita, odpovídá předmětu práce a vytyčeným cílům. 
 

3. Formální a systematické členění práce: 
Diplomantka se nejprve věnuje přehledu vývoje přípravného řízení na našem území a zásadám přípravného řízení. 

Jádrem práce je teoretická analýza pojmu a smyslu neodkladných a neopakovatelných úkonů v trestním řízení a 

rozbor judikatury k těmto institutům. Práci pak uzavírají úvahy de lege ferenda z pohledu připravované 

rekodifikace. Závěrem diplomantka shrnuje názory a poznatky, ke kterým ve své práci dospěla. Systematika 

členění práce je logická, přehledná a plně funkční. 
 

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako dobrou. Základní klíčové změny ve vývoji první úpravy přípravného řízení jsou 

vymezeny poměrně zdařile, byť s jistými nepřesnostmi. Z pohledu základních zásad je správně akcentován 

požadavek zjištění skutkového stavu v řádném zákonném procesu. Pojem neodkladných a neopakovatelných 

úkonů je definován správně; chybí však hlubší objasnění důvodu zakotvení těchto institutů. Akceptovat lze názor, 

že vhodnější by byla účast státního zástupce namísto soudce při těchto úkonech. Sporné jsou ovšem úvahy o 

možnosti předestření úředního záznamu o podaném vysvětlení (str. 20 odst. 1). Správně je vymezen rozdíl mezi 

rekognicí a agnoskací, jakož i okamžik, od kterého se odvíjí omezení osobní svobody zadrženého. Bližší pozornost 

mohla být věnována otázce, zda důkazem je záznam telekomunikačního provozu nebo přepis komunikace. 

Souhlasit třeba s tím, že pořádkovými opatřeními nelze vynucovat aktivní činnost, která by vedla k sebeobvinění, 

jakož i s tím, že provedení prohlídek musí předcházet výzva k dobrovolnému vydání věci. Správný je rovněž názor, 



že znalci nepřísluší opatřovat si iniciativně skutkové podklady pro podání posudku. Ilustrativně je vymezen rozdíl 

mezi prohlídkou a ohledáním. V rámci svých úvah de lege ferenda diplomantka pléduje pro možnost 

protokolárního výslechu klíčového svědka ještě před zahájením trestního stíhání (aniž by šlo o neodkladný nebo 

neopakovatelný úkon), ovšem s tím, že v řízení před soudem by protokol o takovém výslechu nemohl být k důkazu 

čten, ale pouze svědku předestřen. S rozpaky naopak přistupuje k omezení vznášení námitek proti důkazům 

provedeným v přípravném řízení pouze do skončení přípravného řízení. Diplomantka prokázala dobrou znalost 

zvolené problematiky a jejího zpracování v odborné literatuře a jejího odrazu v soudní judikatuře. Vyzdvihnout 

třeba zejména snahu po pečlivém zpracování, dobrou práci s literárními prameny a zejména s judikaturou, snahu 

po samostatném a tvůrčím přístupu a srozumitelně formulované názory a závěry. Diplomantka se na druhou stranu 

měla vyvarovat některým zbytečným terminologickým pochybením, například: „povrchově“ místo „povrchně“ 

(str. 21 odst. 1), „nosič důkazu“ namísto „nositel důkazu“ (str. 19 odst. 2), „státní zastupitelstvo“ místo „státní 

zastupitelství“ (str. 19 odst. 1) nebo „zahojená vada“ místo „zhojená vada“ (str. 55 odst. 2). 

 

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 

vymezením základních pojmů a historického 

vývoje úpravy, přes analýzu judikatury až po 

zhodnocení návrhu rekodifikace a formulování 

vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Dobré a účelné využití poznatků z  literárních 

pramenů a z judikatury. S ohledem na zaměření 

práce nejsou zahraniční práce 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 dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

celkově 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 Jaké možnosti poskytuje současná právní 

úprava (standardního) přípravného řízení 

orgánům činným v trestním řízení pro získání 

informací od osoby v postavení svědka? 

 

 

 

V Praze dne 28.7.2020 

       

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

  vedoucí diplomové práce 


