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Předložená rigorózní práce obsahuje 274 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, sedmi základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi 

pěkná. Okruh použité literatury a dalších pramenů je skutečně mimořádně obsáhlý a 

zahrnuje i velkou řadu prací zahraničních autorů z různých jazykových oblastí. Po 

formální stránce rozhodně splňuje předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Autor si za téma své rigorózní práce zvolil problematiku, která rozhodně nepatří 

mezi častá témata kvalifikačních prací, a to pro svoji velkou teoretickou náročnost a 

nezřídka protichůdné a kontroverzní názory v aplikační praxi, nehledě na dynamický 

vývoj názorů na některé klíčové otázky, takže poskytuje stále prostor pro odborné 

diskuse a úvahy Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu potřebné, 

žádoucí a tedy aktuální.  

 

Analyticko-syntetická metoda, resp. metoda indukce a dedukce a zčásti též 

metoda právní komparace, které byly v práci použity, plně odpovídají předmětu práce a 

vytyčeným cílům. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém autor charakterizuje cíl a zaměření své práce, se 

v prvé kapitole nejprve věnuje problematice zákonnosti a přípustnosti důkazů. Tato 

kapitola představuje vlastně jakousi „obecnou část“ rigorózní práce, na kterou v dalších 

kapitolách navazují vybrané speciální problémy. Autor záslužně vychází z tradiční 

práce Repíka, ale obohacuje ji o pozdější odbornou literaturu a zejména o závěry 

plynoucí z judikatury Nejvyššího soudu a z nálezů Ústavního soudu. Rozbor zde podaný 

je zpracován s mimořádnou pečlivostí a odbornou erudicí, je velmi podrobný a vědecky 

svědomitý a stanoviska autora jsou jasně a srozumitelně formulována. Závěry, ke 

kterým autor dospívá, jsou odborně dostatečně podložené a obecně přijatelné. I pro 

zasvěceného čtenáře je pak cenné podrobně a pečlivě zpracované zhodnocení teorie a 

praxe v německém  americkém trestním procesu, jakož i judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva. S autorem lze souhlasit v tom, že zákon by měl poskytnout sice obecně 

formulovaná, avšak jednoznačně stanovená kritéria zákonnosti a přípustnosti důkazů, 

resp. vymezit alespoň „mantinely“ soudcovské úvahy, které by v konkrétních případech 

musely být respektovány, a to bez ohledu na procesní důsledky, které by v konkrétním 

případě přinesly. Ponechání otázky zákonnosti a přípustnosti důkazů pouze judikatuře 

s sebou nese riziko, že ve jménu „účelovosti“ a domnělé „spravedlnosti“ budou tyto 

kautely nejednotné, nestabilní a poplatné té či oné situaci. 



Následující kapitoly práce jsou věnovány vybraným konkrétním problémům, a 

to zásadě nemo tenetur a zákazu nezákonného donucení, důkazům získaným zásahy do 

soukromí jednotlivce, problematice policejní provokace trestné činnosti, zásadě 

kontradiktornosti řízení a právu obhajoby vyslýchat svědky, doktríně ovoce otráveného 

stromu a konečně důkazům nezákonně opatřeným soukromými osobami. I v těchto 

kapitolách po pečlivé a mimořádně podrobné analýze tuzemské právní úpravy, názorů 

doktríny a judikatury Nejvyššího soudu a nálezů Ústavního soudu následuje svědomitě 

a rovněž podrobně zpracovaný a velmi ilustrativní rozbor německé a americké teorie i 

praxe, jakož i judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jednotlivé kapitoly pak 

zpravidla ústí ve shrnutí názorů autora na analyzovanou problematiku. 

 

V závěru své práce pak autor hodnotí stávající právní stav zkoumané 

problematiky v České republice i ve vybraných zahraničních úpravách a nastiňuje 

možnosti jeho dalšího vývoje. 

 

Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako mimořádně zdařilou, 

převyšující po obsahové i formální stránce standardní úroveň rigorózních prací. Autor 

prokázal mimořádně hlubokou znalost zvolené problematiky a orientaci v ní, a to včetně 

jejích širších souvislostí. Velmi pěkná je práce s literárními a dalšími prameny, včetně 

judikatury, nálezů ÚS a rozhodnutí ESLP. Podaný výklad má vysokou odbornou úroveň, 

je zpracován velmi svědomitě, podrobně a současně srozumitelně a přehledně. Zejména 

třeba vyzdvihnout, že autor se ve své práci snažil důsledně soustředit na problémy a na 

sporné otázky. V neposlední řadě třeba ocenit i velmi pěkné vyjadřovací a formulační 

kvality autora.  

 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o práci výjimečné kvality, a proto by bylo vhodné 

zvážit možnost její publikace pro širší okruh odborných zájemců. 

 

Po obsahové i po formální stránce nepochybně splňuje práce požadavky na ni 

kladené a je rozhodně zcela způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by autor mohl vyjádřit svůj názor k otázce, zda lze 

porušení závazných předpisů o dokazování orgány činnými v trestním řízení „omluvit“ 

jednáním v krajní nouzi. 
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