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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť právě neodkladné a 

neopakovatelné úkony jsou charakteru, že jakákoliv chyba při jejich provádění se 

v budoucnu neodpouští. Jedná se o citlivou problematiku, kdy důkazy, které z jejich 

provedení vyplynou, jsou v zásadě použitelné v hlavním líčení, aniž by u nich mohly být 

vždy a za jakýkoliv okolností přítomny všechny strany jako u hlavního líčení. 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 – diplomantka vyhledala vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně v zásadě vhodně zpracovala, 

- 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. Diplomantka se 

snažila pojmout téma relativně komplexně. Stěžejní částí práce je kapitola čtvrtá, ve které 

kvalifikantka nahlíží na jednotlivé druhy zkoumaných úkonů, přičemž v tomto smyslu 

mohla být kapitola nazvána přiléhavěji a přesněji. Faktem je, že zkoumání je založeno na 

analýze judikatury na základě literárních zdrojů. Takovéto poznatky pak diplomantka 

komentuje a vyjadřuje k ním vlastní názor. V tom lze spatřovat přidanou hodnotu práce 

založenou na svědomitém přístupu k problematice. 
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka stanovila cíl práce na s. 1 takto: především poukázat na vzájemnou propojenost 

přípravného řízení a řízení před soudem, tedy zejména na to, že „přípravné řízení průběh 

hlavního líčení a jeho výsledek významně ovlivňuje“ a analyzovat ji. Vzhledem ke struktuře 

a zejména obsahu práce tento cíl lze považovat za splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomantka 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 diplomantka zabývá přípravným řízením a jeho vývojem a následně některými 

klíčovými zásadami trestního řízení ve vztahu k přípravnému řízení. Následující kapitoly 

pak lze mít za meritum práce, kdy kvalifikantka nejprve přibližuje zkoumaný pojem a pak 

jej projektuje na jednotlivých institutech. Kapitola pátá se zabývá možným vývojem de lege 

ferenda, kdy však autorka v zásadě pouze komentuje dříve prezentované názory 

z omezeného okruhu. Poslední kapitolou práce je přirozeně závěr. 

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

Autorka užila dostatečné 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, avšak škoda, že autorka 

nevyužila opakovaných citací. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Diplomantka předložila práci, která není popisná a ve které se snaží prezentovat vlastní 

názor, víceméně však na základě již dříve představených myšlenek. Je vidět pečlivá a 

promyšlená práce s judikaturou. 

- 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; v některých případech se 

autorka nevyhnula špatně užitému pojmosloví. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1- 2 (výborně až velmi dobře) v závislosti na ústní obhajobě 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Zneužití neodkladných a neopakovatelných úkonů a možné důsledky – otevřené téma 

k diskuzi. 
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V Praze dne 22. srpna 2020 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


