
Stránka 1 z 3 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA 

 
 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE  

 

Jméno rigorozanta:             Mgr. Michaela Dobrovičová 

Téma práce:  Trestný čin maření spravedlnosti 

Rozsah práce: 148 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce:  18. 4. 2020 

Pověřený akademický pracovník:  JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

Oponent:          JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Zpracování zvoleného tématu je třeba jednoznačně hodnotit jako potřebné, neboť se jedná o 

problematiku, která je normována velmi čerstvě. O aktuálnosti tak není sporu. Z tohoto 

důvodu klade téma na autorku zvýšené nároky stran dostupnosti odborných zdrojů i 

poznatků z aplikační praxe. Zpracování tématu je velmi vhodné. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva, a to zejména z oblasti 

trestního práva hmotného, stejně tak jako dílčí znalosti z dalších právních odvětví; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorozantka vyhledala vzhledem k tématu a 

požadavkům kladeným na předkládanou kvalifikační práci nadstandardní množství údajů a 

informací, které následně velmi pěkně zpracovala, a to v přiměřeném rozsahu k jednotlivým 

pasážím práce; 

- použité metody – rigorozantka pracovala s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Analyticko-syntetická metoda byla užita přiléhavě. Uchazečka 

postupovala správně od obecného ke konkrétnímu. Metoda komparativní je v práci přítomna 

též. Práce jako celek odpovídá požadavkům kladeným na způsob zpracování tohoto typu 

kvalifikační práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 19 a přílohou č. 3). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Práce je kvalitním zpracováním tématu. Autorka práci pojala komplexně, přičemž je vidět 

velmi pečlivý přístup autorky k problematice založený na detailním zkoumání jednotlivých 

dílčích aspektů problematiky. 
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka stanovila jako hlavní cíl práce „přiblížit novou právní úpravu, přičemž se od pojetí 

institutu dokazování z obecného pohledu přes vývoj judikatury k otázce možnosti „uvedení 

soudu v omyl“ dostat k ústavněprávním argumentům i k problémům praxe.“. Vzhledem ke 

struktuře a obsahu práce lze tyto mnou definované cíle práce mít za beze zbytku naplněné. 

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

Rigorozantka správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze 

mít dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Rigorozantka předložila logicky strukturovanou práci. Po úvodních kapitolách následuje 

pojednání o obecných aspektech dokazování. Třetí kapitola je věnována historickému 

exkurzu, který je velmi svědomitě zpracovaný a v němž rigorozantka předkládá vývoj 

problematiky stran uvedení soudu v omyl. Subkapitola lhaní v jednotlivých typech řízení je 

pak pověstnou třešničkou na dortu. Kapitola čtvrtá se věnuje příbuzným trestným činům, 

přičemž je otázkou, zdali by neměla být systematicky zařazena spíše až do pozdější části 

práce. Kapitola pátá se zaměřuje na samotný legislativní proces vedoucí k přijetí současné 

právní úpravy. Kapitola šestá je meritem práce, ve které autorka detailně popisuje a 

analyzuje jednotlivé normy. Se závěry lze v zásadě souhlasit i přesto, že drobné odborné 

výtky jsou zde na místě. Podstatou kapitoly sedmé je ústavněprávní pohled na problematiku, 

na který přirozeně navazuje kapitola osmá. V kap. 8.2 autorka mohla na s. 122 práce více 

rozvést, proč nesouhlasí s názorem Rozehnala. Její názor je dle mého soudu správný, 

zasloužil by si však větší rozbor. Ale to je spíše jen drobnost na okraj. Devátá kapitola se 

věnuje komparaci s právními řády okolních zemí se zaměřením na jednotlivé aspekty 

problematiky. Poslední kapitolou předkládané rigorózní práce je závěr. 

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

Autorka užila vzhledem k tématu spíše nadstandardní množství zdrojů, cizojazyčná 

literatura je v omezeném rozsahu užita též. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. 

Práci s judikaturou lze hodnotit jako velmi pěknou a je třeba vyzdvihnout pečlivou práci 

rigorozantky v tomto směru. Citace jsou v pořádku, jejich počet je spíše nadstandardní. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatelka předložila celkově velmi dobře zpracovanou práci. Lze ji z hlediska pojetí 

považovat za komplexní pojetí problematiky. Rigorozantka se precizně věnovala procesu 

přijetí zkoumané právní úpravy. Vyzdvihnout lze rovněž prezentovanou judikaturu, která je 

podrobena zkoumání.. Práce má velmi dobrou úroveň jak z hlediska formálního, tak 

jazykového. Práce je vypracována pečlivě a promyšleně. Je třeba vyzdvihnout, že autorka 

slepě nepřebírá již existující názory, ale podrobuje je vlastní kritice. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná, kromě obrázku v úvodu práce se jedná o text bez příloh. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni. Práce je přes svoji nespornou odbornou úroveň dobře čtivá. 
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6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Problematika zneužití zkoumaného trestného činu ze strany klienta (obviněného) vůči 

advokátovi. K diskuzi. 

 

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

 

 

 

V Praze dne 30. listopadu 2020 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


