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1. Aktuálnost (novost tématu): Diplomant si pro svou práci zvolil téma znalecké činnosti, 

jež je nesporně aktuální, a to i v souvislosti s přípravou a přijetím nového zákona o znalcích, 

jenž relativně nedávno nabyl účinnosti.  S ohledem na případy množících se protichůdných 

znaleckých posudků, přesouvání odpovědnosti v rozhodování orgánů činných v trestním 

řízení na znalce i na rozdíly v kvalitě jednotlivých znaleckých posudků pak roste diskuse 

o změně přístupu nejen při jmenování znalců, ale i následné kontrole jejich činnosti a 

případné odpovědnosti, včetně té trestní. Nejen na tomto podkladě se tak otevírá dostatečný 

prostor k originálnímu a přínosnému zpracování tématu. 

 

2. Náročnost tématu na: 

a. Teoretické znalosti 

Autor v diplomové práci prokázal dostatečné teoretické znalosti zejména z trestního práva 

procesního a úpravy znalecké činnosti jako takové.    

b. Vstupní údaje a jejich zpracování 

Diplomant rovněž prokázal dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a dokázal 

oddělit pro jeho práci podstatné zdroje od těch nepodstatných. Musel vycházet zejména z 

monografií a odborných článků na téma znalecké činnosti, bohaté judikatury a postřehů z 

praxe, což také autor učinila, když využila poznatky získané konzultací např. se soudním 

znalcem.  

c. Použité metody 

Při vytváření své práce autor používala standardních vědeckých metod typických pro 

danou problematiku, tedy zejména analýzu a komparaci cizích textů, rovněž v práci využil 

i metodu strukturovaného rozhovoru. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

a. Splnění cíle práce a samostatnost při jejím zpracování 

Autor si hned v úvodu vytyčila za cíl popsat některé aktuální fenomény, které v souvislosti 

se znaleckou činností prožívají vývoj nebo vykazují a dosud nebyly dostatečně popsány či 

analyzovány (odměňování znalců, dohled nad znaleckou činností, nebezpečí kognitivního 

zkreslení a využívání věrohodnostního poměru v závěrech znaleckých posudků). Tohoto 

dosti obtížného úkolu se diplomant chopil velmi zdařile a je možné konstatovat, že ve své 

práci stanovených cílů dosáhl samostatně a způsobem, který odpovídá více jak standardním 

požadavkům na obdobný druh (základní) vědecké práce. 

b. Formální členění práce a její logická stavba 
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Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově i s přílohami je 

vypracována na 78 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 62 stran. 

Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce ani seznam klíčových slov. 

Text sám je přehledně strukturován do 5 kapitol, které se dále člení na jednotlivé 

podkapitoly. Takto pojatou strukturu autor doplnil úvodem a synergickým závěrem, což 

odpovídá obvyklému způsobu vnitřního dělení diplomových prací. V první kapitole 

diplomant představuje postavení a roli znalce při dokazování a vymezuje rozdíl mezi 

otázkami skutkovými a právními, včetně toho, zda se k nim znalec může vyjadřovat, či 

nikoliv. Druhá (juristická) kapitola pak pojednává o právní úpravě znalecké činnosti a 

znaleckého dokazování v trestním řízení, přičemž diplomant rovněž předestírá základní 

charakteristiky znalectví v Německu, Rakousku a USA. Následuje kapitola s analýzou 

předchozí právní úpravy znalecké činnosti, v níž diplomant identifikoval její základní 

problémy, jež následně srovnává s úpravou novou, již na základě tohoto srovnání hodnotí. 

Těžiště práce však dle vedoucího práce představují poslední dvě kapitoly 4 a 5, v nichž se 

autor v českých podmínkách relativně originálně zabývá dvěma problémy stíhajícími 

znaleckou činnosti, a to kognitivním zkreslením a koncepci závěrů znaleckých posudků 

postavených na věrohodnostním poměru. 

c. Práce se zdroji (včetně využívání cizojazyčných zdrojů a citací):  

Autor s ohledem na zvolené téma zvolila více jak dostatečný a reprezentativní okruh 

pramenů, kterých navíc (dlužno přiznat) není k dispozici mnoho. Vycházel přitom z celé 

řady zahraničních zdrojů, když se nejedná o téma zúžené pouze na českou národní úroveň.  

Autor správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomant rovněž správně odkazuje 

na internetové zdroje, u kterých uvádí kromě kompletní webové adresy i datum zobrazení. 

Autor v práci pak správně využíval citační zkratky, což dále přispívá k lepší přehlednosti 

odkazů na prameny. 

d. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hloubka autorem provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako více  

než dostačující. Vedoucí práce musí velmi vyzdvihnout, že se nejedná o žádný kompilát  

cizích textů, ale o samostatný písemný projev autora, která velmi rozumně nezabředával  

do (v zásadě nudného) holého popisu stávající právní úpravy, ale namísto toho tuto 

představuje na srovnání s úpravou předchozí (a to právě s ohledem na jím vybrané 

problémové okruhy, např. právě znalečného). Jako opravdu nadprůměrné pak lze hodnotit 

poslední dvě kapitoly, z nichž doslova čiší autorova znalost problematiky. Tam uvedené 

poznatky by přitom mohly být i dále využitelné při koncipování postupu „lege artis“ pro 

znalce do budoucna (uvědomění si nebezpečí kognitivního zkreslení, dvojí ověření, 

standardizace závěrů např. u metod identifikace atd.). Jeho práce je rovněž plná vlastních 

názorů a polemik, jež jsou rozumně odůvodněny. Jedná se tedy o velmi kvalitní zpracování 

tématu v samostatném autorském textu diplomanta. V práci se rovněž pozitivně projevuje, 

že diplomant využil konzultace s odborníkem z praxe. 

e. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni. Členění do jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné 

a logické. Práce s poznámkovým aparátem je rovněž na požadované úrovni. Diplomant pak 

zařadil do práce i několik grafů, tabulek a vysvětlujících vzorců, jež ještě zatraktivňují (už 

tak dost zajímavý) text. 

f. Jazyková a stylistická úroveň 
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Autorský text diplomanta je poměrně čtivý, na dostatečné stylistické úrovni, který je i pro 

laického čtenáře srozumitelný. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a 

překlepů, které se v práci objevují jen opravdu vzácně. 

4. Celkové zhodnocení a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Bez ohledu na výše zmíněné připomínky či výhrady lze uzavřít, že předložená práce 

představuje vynikající a nadstandardní zpracování tématu.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tuto otázku: 

Jaký máte osobní názor na výzkum (test) Drora, Charltona a Pérona ohledně kognitivního 

zkreslení? Nemohlo na výsledku testu mít vliv, zda účastnící se znalci využívali holistický 

či kvantový přístup k daktyloskopickému zkoumání? 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji práci hodnotit klasifikačním stupněm: 1. 

V Praze dne: 14. 9. 2021 JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 

 vedoucí diplomové práce 


