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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Veřejná žaloba a její postavení v rámci složek státní moci je téma, které nabývá na aktuálnosti 

v souvislosti s diskuzí o ústavním zařazení státního zastupitelství, přípravou nového zákona o 

státním zastupitelství a připravovanou rekodifikací trestního procesu, a v neposlední řadě také 

rostoucími politickými tlaky na soustavu státního zastupitelství. Čím dál častěji se hovoří o 

potřebě zavedení změn do fungování a struktury státního zastupitelství.  

Státní zastupitelství v poslední době čelí kritice ze strany médií i široké veřejnosti. Příčiny lze 

nalézt jednak v nepochopení právní úpravy, která striktně vymezuje pravomoci a povinnosti 

státního zástupce v trestním řízení způsobem omezujícím možnou diskreci ve stádiu 

vyšetřování, jednak v regionální přetíženosti jednotlivých státních zastupitelství, které je 

jedním z významných důvodů možných individuálních pochybení. Diplomantkou zvolené téma 

je proto vhodným tématem pro zpracování zasluhujícím pozornosti a širší diskuze. 

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

metody 

Náročnost zvoleného tématu a způsob jeho zpracování splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce. Zdárné zpracování tématu předpokládá znalosti z oblasti ústavního práva, 

trestního práva, zákona o státním zastupitelství, podzákonných právních předpisů a interních 

aktů, které diplomantka v diplomové práci prokázala. Úroveň předložené práce zvyšuje 
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komplexní způsob, který diplomantka při zpracování problémů veřejné žaloby zvolila, ale i 

počet a druhová různost odborných zdrojů, z nichž vycházela. V práci je patrný vhled autorky 

do fungování soustavy státního zastupitelství, který získala praxí na státním zastupitelství. 

Velice oceňuji, že diplomantka provedla podrobný rozbor vhodně zvolených problémů, 

přičemž na podkladě samostatné a konstruktivní právní argumentace nabízí vlastní řešení.  

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená práce je členěna způsobem tradičním pro diplomové práce. Diplomantka nejprve 

pojednává o historické podobě soustavy státního zastupitelství a následně analyzuje aktuální 

právní zakotvení veřejné žaloby v české právní úpravě a v právních úpravách vybraných 

evropských států.  Jádro práce tvoří kapitola třetí věnovaná rozboru zdařile vybraných problémů 

veřejné žaloby, které diplomantka podrobně rozpracovala v sedmi podkapitolách. V závěru 

shrnuje výsledky provedeného rozboru včetně podstatných částí její argumentace.  

4. Vyjádření k práci 

Po obsahové stránce je práce na výborné úrovni. Jedná se o komplexní zpracování náročného 

tématu. Pochvalu zasluhuje jak výběr aktuálních problémů veřejné žaloby, tak jejich kvalitní 

zpracování, a to od analýzy značného počtu odborných zdrojů až po samostatnou právní 

argumentaci. Vedle obvyklých témat, kterými jsou nedostatky ústavního a zákonného 

zakotvení veřejné žaloby, institut soukromé žaloby a evropská prokuratura, se diplomantka 

odvážně vypořádala také s otázkou důkazního břemene v trestním řízení a s ním souvisejícím 

vymezením podmínek pro zastavení trestního stíhání státním zástupcem, problémem latentní 

kriminality, potřebou dekriminalizace a depenalizace, mediálním obrazem státního 

zastupitelství a otázkou důvěry veřejnosti v jeho nestrannost a profesionalitu. Diplomantka 

způsobem zpracování zvoleného tématu prokázala výbornou orientaci v problematice, znalost 

fungování soustavy státního zastupitelství, kterou nabyla právní praxí na okresní úrovni, ale 

také schopnost samostatného právního uvažování a konstruktivního a realistického přístupu 

k vymezeným problémům. V rámci obecných i specifických témat využívá komparativní 

metodu, přičemž pozitivní prvky zahraničních právních úprav zahrnuje do svých návrhů de lege 

ferenda. Závěry, k nimž autorka dospěla na základě analýzy odborných zdrojů, vycházejí 

z kvalitní a pokročile právní argumentace, a jsou obecně správné a přijatelné.  
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5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Cíl diplomové práce, a sice vymezit a 

analyzovat problémy veřejné žaloby a 

prezentovat možnosti jejich řešení, 

diplomantka zdařilým způsobem splnila.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Předložená práce je originálním 

zpracováním zvoleného tématu, včetně 

vlastních názorů a pokročilých právních 

argumentů autorky. 

Logická stavba práce 
Systematicky standardně zvolena. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomantka pracuje s velkým množstvím 

pramenů, jejichž rozsah podstatně 

přesahuje požadavky kladené na 

diplomové práce. Diplomantka používá 

komparativní metodu, která zvyšuje úroveň 

práce. V práci je použita jednotná citační 

norma.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Jedná se o komplexní a podrobné 

zpracování tématu.  

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

Jazyková a stylistická úroveň 
Práce je čtivá a přehledná. Autorka v ní 

správně používá odbornou terminologii.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Který ze zpracovaných problémů veřejné žaloby považujete za nejzávažnější? Stručně jej 

analyzujte a prezentujte vhodné způsoby jeho řešení.  

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Výborně 

 

 

V Praze dne 17. června 2021 

 

          JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 

                vedoucí diplomové práce 


