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Posudek oponenta na rigorózní práci Mgr. Ondreje Štefánika. Ph.D. s názvem 

„Trestní příkaz v česko-slovenské komparaci “ 

 

 Rigorózní práce Mgr. Ondřeje Štefánika, Ph.D. (dále též „rigorozant“ či „autor“) 

o rozsahu 126 stran textu (přibližně 146 normostran) zpracovává velmi aktuální a důležité 

trestně-procesní téma o právním institutu, který v současné době představuje nejčastější 

způsob vyřízení trestních věcí. Uvedené téma je zároveň velkou výzvou, neboť zkoumání 

trestního příkazu má v české (i dříve československé) nauce tradici. Pro vytvoření hodnotné 

práce na uvedené téma je proto nezbytná analýza dosavadních poznatků. Komparativní 

přístup k tomuto tématu lze jen pochválit. Nutno předeslat, že autor se se splněním tohoto 

nelehkého úkolu úspěšně vypořádal a k obhajobě předložil práci, která je z formálního 

i obsahového hlediska na vynikající úrovni. 

 Předložený text se dělí celkem do pěti kapitol, kterým předchází úvod a po nichž 

následuje závěr. Práce obsahuje dále podrobný seznam pramenů, a to jak literárních, 

tak judikaturních, české resumé, dále abstrakt, název práce a klíčová slova v českém 

a anglickém jazyce. Práce je rozdělena systematicky a logicky správně. Autor pracuje 

s dostatečným množstvím českých a slovenských pramenů, s nimiž nakládá v souladu 

s etickými požadavky na tento druh práce. 

 Po formální stránce je zřejmé, že text prošel pečlivou jazykovou korekturou, 

neboť se v něm prakticky nevyskytují překlepy nebo neobratná jazyková vyjádření. 

Velkou pochvalu zaslouží příkladný styl psaní autora, který se vyjadřuje stručně, věcně 

a logicky zcela správně, a to jak při interpretaci a analýze cizích myšlenek, tak při formulaci 

myšlenek a názorů vlastních. Celý text je velmi čtivý. 

 V rigorózní práci jsou zastoupeny metody indukce, dedukce a analýzy. Práce je 

skutečnou komparativní (srovnávací) studií české právní úpravy trestního příkazu a slovenské 

právní úpravy „trestného rozkazu“. Při srovnání obou právních úprav postupuje rigorozant 

kriticky, přičemž v zásadě dodržuje i vhodné tertium comparationis. V případě institutu 

trestního příkazu jde například o zásadu rychlosti (ekonomie) trestního řízení nebo zásadu 

materiální pravdy. Vždy, když autor pojednává o věcech majících obecnější (širší) dopad, 

např. koncept práva na spravedlivý proces nebo princip presumpce neviny 

(srov. kap. 2 rigorózní práce), vztahuje své úvahy k institutu trestního příkazu. Předložená 

práce obsahuje i velmi pěkný historický exkurz právní úpravy trestního příkazu na našem 

území (viz kap. 3 rigorózní práce). 
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Podrobnost argumentace obsažené v rigorózní práci pěkně ukazuje například polemika 

s názorem, podle nějž po podání odporu proti trestnímu příkazu by mělo dojít k postoupení 

věci jinému soudci okresního soudu. Rigorozant zde zvažuje nejen zásadu rychlosti a princip 

nezávislosti a nezaujatosti soudního rozhodování, ale rovněž například právo na zákonného 

soudce (viz text na str. 22 až 26 rigorózní práce). 

 

Závěrem uvádím, že rigorózní práce Mgr. Ondreje Štefánika, Ph.D. je vynikajícím 

zpracováním zvoleného tématu a splňuje předpoklady k úspěšné obhajobě. Autor 

prokázal své odborné znalosti, přehled v problematice, schopnost soustavné a systematické 

práce, a dokonce potenciál k tvorbě vědeckých textů. 

 

Rigorozant by se při obhajobě měl vyjádřit k návrhům de lege ferenda vzhledem 

k právní úpravě účinné v době obhajoby. 

 

 

 V Praze dne 13. října 2020 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

             oponent 


