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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem znaleckého dokazování v trestním řízení. 

Bezesporu se jedná o aktuální problematiku, a to nejen s přihlédnutím k takřka neutuchající 

(především laické) diskuzi o tom, zda nejsou v některých případech výsledky trestního řízení 

až neadekvátně vázány právě na znalecké dokazování, nýbrž i vzhledem k nové právní úpravě 

soudně znalecké činnosti zakotvené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých 

kancelářích a znaleckých ústavech (účinnost od 1. 1. 2021). Konečně nelze opomíjet ani 

značnou důležitost správného posuzování znaleckých závěrů ze strany orgánů činných 

v trestních řízeních stejně jako ze strany obhajoby.  

 

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

metody 

Zvolené téma je středně náročné na zpracování, vyžaduje znalosti trestně právní teorie a 

trestního práva procesního. Do značné míry je však vyžadována též znalost správních 

předpisů, zejména již zmíněného zákona č. 254/2019 Sb. Diplomant v úvodu správně 

vymezuje metodologii práce, převážně byla použita metoda deskripce, metoda analytická a 

komparativní, uvítat lze i použití metody strukturovaného rozhovoru. Součástí práce jsou i 

obrazové přílohy.  

      

3. Formální a systematické členění práce 

Vyjma úvodu a závěru je práce členěna do pěti kapitol. V první kapitole diplomant vymezuje 

roli a význam znalce v rámci procesu dokazování včetně problémů, v jakých mezích se 



vyjadřuje ke skutkovým a právním otázkám. Druhá kapitola stručně představuje okruhy, které 

jsou právně upraveny v základních právních předpisech souvisejících se soudně znaleckou 

činností. Uvítat lze zejména zařazení podkapitoly 2.3., v níž autor prezentuje principy právní 

úpravy znalecké činnosti v SRN, Rakousku či v zemích systému common law. Třetí kapitola 

analyzuje obecnou právní úpravu znalecké činnosti v zákoně č. 254/2019 Sb. a prováděcích 

předpisech, součástí analýzy je i problematika dohledu. Ve čtvrté kapitole se diplomant 

zabýval kognitivním zkreslením znaleckého zkoumání, v této části také představuje případy 

vyskytující se v zahraničních pramenech popisujících výzkumy možného zkreslení v oblasti 

daktyloskopie či revizního znaleckého zkoumání a dále také zobecňuje své poznatky na 

jednotlivé příčiny ovlivnění výsledků zkoumání a možnosti, jak znalecké zkoumání co možná 

nejvíce objektivizovat. V poslední páté kapitole se autor zabývá zejména tím, do jaké míry je 

možné za objektivní považovat znalecké pravděpodobnostní závěry.  

Gramatická i stylistická stránka práce je na vynikající úrovni, práce je psaná čtivým 

způsobem Formální úprava práce také splňuje požadované náležitosti (práce obsahuje seznam 

zkratek, seznam zdrojů, abstrakt a klíčová slova v českém i anglickém jazyce). Citační norma 

je v práci dodržena.    

 

4. Vyjádření k práci 

Předložená práce je precizním zpracováním zvoleného tématu. Ačkoli rozsah práce 

nepřesahuje běžný rámec diplomových prací, její informační hodnota je zejména v kapitolách 

4 a 5 značně vysoká a prezentované poznatky jsou velice zajímavé. Diplomant pracoval 

s nadstandardním počtem pramenů včetně značného zastoupení pramenů zahraniční 

provenience. Informace z použitých pramenů dokázal diplomant výborně poskládat do 

uceleného na sebe logicky navazujícího textu a poukázal na klíčové problémy související se 

soudně znaleckou činností obecně bez ohledu na konkrétní obor a odvětví. Velmi také oceňuji 

aktivitu diplomanta v tom smyslu, že učinil rozhovor se soudním znalcem a získané 

informace v práci prezentoval. Lze shrnout, že diplomant prokázal velmi hlubokou znalost 

zvolené problematiky.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Diplomant beze zbytku splnil stanovené 

cíle 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce je samostatným zpracováním 

zvoleného tématu i dle stavu kontroly na 

plagiáty 

Logická stavba práce 
Struktura práce je logická, diplomant 

přechází od obecného ke konkrétnímu 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Citační norma je splněna. Diplomant 

pracuje s nadstandardním počtem 

tuzemských i zahraničních zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Práce představuje velmi kvalitní zpracování 

zvoleného tématu.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Práce je přehledná, text vykazuje jednotný 

styl grafického zpracování. Součástí práce 



jsou i grafy a obrazové přílohy vztahující se 

k danému tématu. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň textu je na 

výborné úrovni.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant by se v návaznosti na kapitolu věnující se kognitivnímu zkreslení mohl vyjádřit 

k možnostem právního zakotvení postupů, které by takovému kreslení měly zamezit (včetně 

toho, zda by případná právní úprava měla být zakotvena v zákoně o znalcích či v zákonech 

upravujících jednotlivé druhy řízení).  

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
výborně 
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