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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Působnost státního zástupce v trestním řízení není novým tématem odborných prací, 

nicméně se jedná o téma aktuální. Otázky týkající se státního zastupitelství jsou 

předmětem diskuse odborné veřejnosti a relevantní právní úprava prošla v poslední 

době mnoho změn. Výběr tématu lze hodnotit více než pozitivně, neboť hlubší analýza 

problémů, které veřejnou žalobu tíží, může přispět k realizaci změn, které posunou 

orgány veřejné žaloby k modernímu pojetí této instituce. Aktuálnost tématu je 

podpořena i připravovanou rekodifikací trestního práva procesního. 

 

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

použité metody 

Náročnost zvoleného tématu odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto 

druhu. Jeho zpracování vyžaduje znalosti nejen platného trestního práva, nýbrž i 

předpisů upravujících postavení a působnost státního zastupitelství včetně aktuální 

praxe na státních zastupitelstvích a relevantní judikatury. Diplomantka pracuje s pestrou 

škálou odborných informačních zdrojů, tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, 

na jejichž základě formuluje návrhy de lege ferenda. Použité metody odpovídají 

předmětu zkoumání (analýza s prvky syntézy, komparace). 
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3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěna do tří kapitol, které se dále 

vnitřně člení, úvodu a závěru. Úvodní kapitoly jsou věnovány právní úpravě postavení a 

působnosti státního zastupitelství, komparaci modelů státního zastupitelství a 

prokuratury ve vybraných evropských zemích (Polsko, Finsko, Itálie, Slovinsko), dále 

historickému vývoji orgánů veřejné žaloby na území České republiky. Jádrem práce je 

kapitola třetí, ve které se autorka zabývá vybranými problémy veřejné žaloby, 

konkrétně ústavněprávní pozicí státního zastupitelství, nedostatkům současné právní 

úpravy státního zastupitelství ve světle připravovaných novelizací, zřízení a 

perspektivám Úřadu evropského veřejného žalobce, zakotvení institutu soukromé 

žaloby v trestním řízení, fenoménu latentní kriminality, dekriminalizace a depenalizace, 

jakož i nevhodné medializaci trestních kauz a jejím dopadům na důvěru veřejnosti v 

státní zastupitelství. Formátování práce je jednotné, autorka důsledně aplikuje citační 

normu ISO 690. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce je originálním zpracováním daného tématu. Nechybí v ní samostatná 

právní argumentace, komparativní část, identifikace nedostatků aktuální právní úpravy a 

nastínění způsobu jejich řešení. Právě zaměření na vybrané stěžejní problémy institutu 

veřejné žaloby umožnilo autorce hlubší analýzu zpracovávané problematiky, což 

hodnotu práce samozřejmě zvyšuje. Za všechny analyzované otázky lze zmínit 

možnosti zakotvení formálního důkazního břemene státního zástupce, rozšíření 

diskreční pravomoci státního zástupce, výhody a nevýhody soukromé žaloby. Autorka 

práce vedle teoretických poznatků využila i poznatky praktické, získané v rámci 

studentských stáží na státním zastupitelství, což ji umožnilo detailní a komplexní 

zpracování zvoleného tématu. Práce je psaná kultivovaným právním jazykem. Lze 

uzavřít, že po obsahové i formální stránce se jedná o nadprůměrné zpracování 

kvalifikační práce. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Diplomantka cíl práce, tj. analýzu právní 

úpravy postavení a působnosti státního 
zastupitelství v trestním řízení se 
zaměřením na nejpalčivější problémy, 
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které tuto instituci tíží, splnila.  
Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

Práce nevykazuje znaky plagiátorství, 
samostatnost při zpracování byla dodržena. 

Logická stavba práce Předložená práce má logickou strukturu 
(viz výše) 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací  

Autorka zdařile pracuje s odpovídajícím 
množstvím odborných informačních 
zdrojů, na které v textu práce odkazuje 
formou poznámek pod čarou, využívá i 
zahraniční literaturu (zejm. anglo-americké 
provenience).  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V tomto směru lze práci rozdělit na dvě 
části. Část první zabývající se právní 
úpravou působnosti státního zastupitelství, 
jejími historickými kořeny a srovnání 
orgánů veřejné žaloby se zahraničními 
právními řády má spíš deskriptivní 
charakter. Přínosnou je druhá část práce, 
v níž autorka na vybraných problémech, 
které veřejnou žalobu aktuálně tíží, 
poukazuje na nedostatky platné i 
připravované právní úpravy, a nabízí 
způsob jejich řešení.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Grafické zpracování práce je na vysoké 
úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce prošla pečlivou technickou redakcí, 
písařské nedostatky v podobě chybějících 
písmen, teček nebo závorek se vyskytují 
jen minimálně.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci ústní obhajoby nechť se diplomantka vyjádří k možnostem zakotvení formálního 
důkazního břemene státního zástupce. 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 1 

 
 
V Praze dne 11. června 2021  
 
 

JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 

 


