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 Předložená práce obsahuje 109 stran textu a je přehledně a logicky členěna do 

úvodu a šesti základních kapitol. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je velmi obsáhlý a zahrnuje i některé zahraniční zdroje. Po formální stránce 

předložená práce nesporně splňuje požadavky kladné na práci rigorózní.  

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku rozhodně netradiční a současně 

mimořádně náročnou a bezesporu aktuální. Zvolená problematika představuje jeden 

z klíčových principů trestního práva procesního, nabývající na významu zvláště 

v souvislosti s probíhající rekodifikací trestního procesu, která by měla vést právě 

k posílení kontradiktorních prvků. Zpracování tématu je tedy rozhodně aktuální a 

přínosné. Autorem použité metody odborné a vědecké práce jednoznačně odpovídají 

tématu práce a vytyčenému cíli. 

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém se autor mimo jiné zabývá pojmem 

kontradiktornosti a podstatou kontradiktorního řízení, se nejdříve věnuje historickým 

východiskům současné právní úpravy. Jedná se o poměrně obsáhlou partii, ve které 

autor zdařile postihuje základní vývojové tendence právní úpravy trestního procesu a 

rovněž klíčové mezníky měnící se právní úpravy. Výstižně v této souvislosti 

identifikuje společensko-politické kořeny těchto změn. Kladem rovněž je, že 

nesetrvává toliko v obecné rovině úvah, ale své názory demonstruje na zcela 

konkrétních institutech trestního procesu. V neposlední řadě pak třeba positivně 

hodnotit, že se autor neomezuje na rozbor právní úpravy, ale zabývá se rovněž jejími 

projevy v praxi trestního řízení. 

 

 Následující kapitola práce se zabývá ústavněprávními a mezinárodněprávními 

aspekty kontradiktornosti trestního řízení. Zde autor především velmi správně 

postihuje, že judikatura Evropského soudu pro lidská práva interpretuje čl. 6 Evropské 

úmluvy dosti extenzivně, ba dokonce konstituuje i další požadavky práva na 

spravedlivý proces v této úmluvě výslovně neuvedená.  

 

 Jádrem práce je potom kapitola analyzující kontradiktorní projevy ve stávajícím 

trestním procesu. Nikoliv nedůvodně je zde například upozorňováno, že je-li to stále 

soud, kdo odpovídá za zjištění všech relevantních podkladů pro rozhodnutí, 

nepodněcuje to nikterak aktivitu stran při dokazování. Podnětné jsou úvahy o vztahu 

zásady legality a kontradiktornosti v činnosti státního zástupce. Souhlasit třeba 



s výtkou, že obžalovaný prakticky nemá možnost vyjádřit se k přednesené obžalobě 

jinak, než až při svém výslechu, tedy ovšem již při provádění důkazu jako jeho nositel, 

takže právní pomoc obhájce je v tomto ohledu prakticky vyloučena. Legitimní je 

rovněž požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí dalších důkazních 

návrhů obžalovaného. Přisvědčit třeba též námitce ohledně reálné možnosti 

poškozeného brojit proti odložení věci, resp. proti zastavení trestního stíhání. Diskusní 

je pak myšlenka o možnosti poškozeného brojit proti zprošťujícímu rozsudku.  

 

 V následujícím exkurzu týkajícím se institutu dohody o vině a trestu autor 

vyjadřuje řadu kritických výhrad ohledně tohoto institutu, kterým lze vesměs 

přisvědčit. Předposlední kapitola práce představuje pohled do vybraných zahraničních 

úprav trestního řízení, a to zejména z hlediska jejich kontradiktorních rysů, ale nejen 

těchto.  

 

 V poslední kapitole své práce se autor kvalifikovaně zamýšlí nad dalším 

prohlubování kontradiktorních prvků trestního řízení v české právní úpravě, a to na 

podkladě probíhajících rekodifikačních prací. 

 

 V závěru své práce autor přehledně a výstižně shrnuje poznatky a stanoviska, ke 

kterým při zpracování své práce dospěl.  

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako mimořádně zdařilou. 

Autor prokázal, že se do značné hloubky seznámil se zkoumanou problematikou, a to 

nejen pokud jde o právní úpravu a její odraz v judikatuře a v dosavadním literárním 

zpracování, ale rovněž pokud jde o praxi trestního řízení. Kladnem práce je nejen 

pečlivost a svědomitost zpracování a výborná práce s literárními prameny a s 

judikaturou, ale zejména schopnost autora samostatně, tvořivě a erudovaně zkoumané 

instituty i jejich dílčí problémy analyzovat a formulovat vlastní názory.  

 

Předložená práce po formální i po obsahové stránce nesporně splňuje 

požadavky na ni kladené a je zcela způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Autor 

jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí odborné práce.  

 

Při obhajobě své práce by autor mohl vyjádřit svůj názor na vhodnost zavedení 

soukromé a subsidiární žaloby do českého trestního řízení. 

 

 

V Praze dne 9.2.2017 
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