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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je velmi aktuální a zejména společensky závažné. Svojí podstatou jde 

o tradiční procesní téma, spadající do problematiky dokazování. Hlavním smyslem 

dokazování v trestním řízení je poznání objektivní pravdy tak, aby mohlo být v trestní věci 

spravedlivě rozhodnuto. Současně jde však o téma velmi živé a aktuální. Praxe některých 

orgánů činných v trestním řízení byla již několikrát prohlášena Ústavním soudem 

za protiústavní, na některé zásadní chyby v aplikační praxi pak soustavně upozorňuje nauka 

(stále rezonuje např. otázka tzv. prostorových odposlechů). Nutno říci, že ani v aplikační 

praxi neexistuje jednotný názor na účinnost důkazů získaných určitými postupy 

nebo za určitých nestandardních okolností. Nutno předeslat, že autor tento nelehký úkol 

zvládl a zvolené téma zpracoval velmi kvalitně. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z trestního práva procesního a dále určité 

znalosti především z kriminalistické praxe. Nutno říci, že diplomant tento úkol zvládl. 

Při zpracování pracoval s adekvátním množstvím pramenů, včetně pramenů zcela 

aktuálních. Nechybí ani některé prameny zahraniční (především Pradelova světoznámá 

srovnávací studie, která je dnes dostupná již ve 4. vydání z roku 2016, diplomant pracuje 

s verzí z roku 2002). Autor správně vychází z klasických děl českých autorů – profesora 

Růžka a doktora Repíka, na nějž v mnohých názorech (zejména na právní úpravu 
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dokazování) navazuje. Celkový přehled česky píšících autorů na jednotlivé otázky však 

v práci absentuje. Z aktuální literatury však nechybí publikace „Dokazování v trestním 

řízení v kontextu práva na spravedlivý proces“, která vyšla v roce 2018. Pochvalu zaslouží 

analytická práce s judikaturou, včetně jejího výběru. Poznámkový aparát je vcelku úhledný, 

citace odpovídají základním etickým požadavkům na diplomové práce, diplomant občas 

porušil zásadu jednotnosti formy citací (např. písmo, pořadí jméno/příjmení). 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální úroveň diplomové práce je velmi dobrá. Pouze výjimečně jsou v textu obsaženy 

neobratné slovní formulace. Jak jsem již uvedl, na dobré úrovni je i poznámkový aparát. 

Rovněž použitá systematika je zcela logická a přehledná, a to i přes množství otázek, 

které toto téma při zpracování nabízí. Diplomant složitou problematiku koncipuje zcela 

logicky, když postupuje z hlediska problémů od obecného ke konkrétnímu. 

 

4. Vyjádření k práci 

Ačkoli diplomant si zvolil téma velmi složité, je jeho diplomová práce na velmi vysoké 

úrovni, a to jak po stránce formální, tak po stránce obsahové. O velkém rozhledu autora 

svědčí zejména schopnost syntetického a částečně analytického přístupu k judikatuře, 

kterou shromáždil. V rámci řešené právní kauzy je schopen rozlišit právní a skutkové 

problémy (quaestiones facti a quaestiones iuris).  Pochvalu zaslouží i řešení mnohých 

problematických otázek, například konzistentnost názorů ESLP, jejíž rezervy jsou 

z podaného rozboru patrné. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomant splnil očekávání a stanovené 
cíle a komplexním způsobem zpracoval 
problematiku porušení předpisů 
o dokazování a jeho vlivu na účinnost 
získaných důkazů. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 
zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomat pracoval v souladu s etickými 
požadavky na diplomovou práci. 

Logická stavba práce Celá práce je velmi přehledná, 
systematicky správně zpracovaná, kapitoly 
na sebe logicky navazují a svým rozsahem 
a kvalitou jsou velmi vyvážené. 
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Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomová práce je zpracována na základě 
odpovídajícího množství literatury 
a velkého množství judikatury. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Diplomová práce je z hlediska hloubky 
provedené analýzy na velmi dobré úrovni, 
zejména zpracovaná kazuistika zaslouží 
pochvalu. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální úprava je na výborné úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Diplomová práce má velmi dobrou 
jazykovou úroveň, text (včetně poznámek 
pod čarou) je zpracován pečlivě. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant by se při obhajobě mohl věnovat otázce, zda mohl policista Wolfgang Daschner 

(nadřízený, který přikázal jednomu z vyšetřovatelů, aby při výslechu pohrozil Magnusi 

Gäfganovi) jednat za podmínek krajní nouze. Má odpověď na tuto otázku vliv na otázku 

použitelnosti získaných důkazů? 

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 
 

V Praze dne 24. června 2021 

 

 

 

          JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 

             oponent diplomové práce 


