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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce je vysoce aktuální a procesně relevantní. Otázky související s porušením 

procesních předpisů mají vždy závažný dopad do hmotného práva. V demokratickém právním 

státě je však třeba mít kvalifikovaně nastaven systém prostředků ochrany toho, proti němuž 

se trestní řízení vede, proti případné svévoli orgánů činných v trestním řízení. Jedná se o 

otázku nelehkou, což ostatně dokazuje i rozhodovací praxe soudů. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z trestního práva hmotného ale zejména trestního 

práva procesního, dále pak z oblasti ústavního práva s přesahem do práva mezinárodního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – uchazeč vyhledal vzhledem k tématu a požadavkům 

kladeným na předkládanou kvalifikační práci dostatečné množství údajů a informací, které 

následně zpracoval vhodným způsobem; 

- použité metody – uchazeč pracoval s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Komparativní metoda přiléhavě užita v určitých pasážích práce. 

Práce jako celek po souhrnném zhodnocení 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 originálním zpracováním tématu. Téma je zpracováno komplexně, kdy systematika 

práce je nastavena vhodně. Autor se věnuje již předloženým teoriím a názorům, které vhodně 

přejímá a doplňuje. Pozitivem je přístup k judikatuře a precizní dodržování základních pojmů 
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vztahujících se k tématu. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil v úvodu práce několik cílů, kdy za ten hlavní je třeba mít: seznámit čtenáře s 

problematikou dokazování, se zvláštním zřetelem k problematice účinnosti důkazů…a… 

vylíčení platné právní úpravy účinnosti důkazů, její následný rozbor a zhodnocení. Vzhledem 

ke struktuře a obsahu práce lze tyto definované cíle práce mít za naplněné. 

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

Rigorozant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství aplikace Turnitin 

nevykazuje nestandardní výsledky (míněno odevzdanou diplomovou práci). 

- logická stavba práce: 

Rigorozant předložil logicky strukturovanou práci. Po úvodní kapitole následují obecná 

kapitola o dokazování a dokazování ve vztahu k základním zásadám trestního řízení. Meritem 

práce jsou následující kapitoly zabývající se nepřípustností a neúčinností důkazů a analýzy 

doktríny plodů z otráveného stromu. Velmi pěkně je pak zpracována čtvrtá kapitola, kde si 

autor vybral kazuistiku Evropského soudu pro lidská práva. Poslední kapitolou předkládané 

rigorózní práce je závěr. 

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

Autor užil vzhledem k tématu standardní množství zdrojů, cizojazyčná literatura v zásadě 

absentuje. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. Významná pozornost je věnována 

práci s judikaturou, kde je třeba vyzdvihnout judikaturou amerického federálního Nejvyššího 

soudu. Citace jsou z hlediska přehlednosti v pořádku, poznámkový aparát taktéž. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatel předložil celkově dobře zpracovanou práci. Lze ji z hlediska pojetí považovat za 

komplexní pojetí problematiky. Rigorozant projevil vlastní kritické myšlení, nepřejímal 

pouze existující názory. Práce má velmi dobrou úroveň jak z hlediska formálního, tak 

jazykového. Práce je vypracována pečlivě, je vidět systematický přístup autora k předkládané 

problematice. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Neobsahuje grafy a tabulky, což vzhledem k tématu není na 

škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni, gramatická pochybení se objevují zcela výjimečně. Práce je přes svoji 

nespornou odbornou náročnost dobře čtivá. 

 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

7. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji předkládanou práci uznat  

za práci rigorózní. 
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V Praze dne 12. dubna 2021 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


