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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Diplomant si za téma své práce zvolil problematiku, která se jen zřídka objevuje jako téma kvalifikačních prací. Jedná 

se totiž o problematiku poměrně náročnou, úzce spjatou k obecnými zásadami trestního procesu a s principy opravného 

řízení a v některých směrech i spornou a kontroverzní. Z pohledu literárních pramenů je monografické zpracování 

poměrně chudé. S ohledem na připravovanou rekodifikaci trestního práva procesního jde určitě o problematiku aktuální 

a její zpracování se jeví nesporně jako potřebné a žádoucí.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody: 
Problematika odvolání je přiměřeně náročná na zpracování pramenného materiálu, protože většinou vyžaduje pečlivou 

excerpci z obecněji orientovaných prací a rovněž pečlivou rešerši relevantní judikatury. Náročná je ovšem i na vlastní 

zpracování, protože pro zdárné zpracování tématu je potřebné a nezbytné rovněž velmi dobré zvládnutí přinejmenším 

komplexu celého opravného řízení a rovněž seznámení se s praktickou aplikací a s problémy v justiční praxi. Metoda 

kritické analýzy a následné syntézy, jakož i metoda právní komparace, které byly v práci použity, odpovídají předmětu 

práce a vytyčeným cílům. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 
Po vymezení cílů a zaměření práce se diplomant se nejprve věnuje historickému vývoji opravného řízení na našem území 

a mezinárodním východiskům institutu odvolání. Následuje charakteristika opravného systému a jednotlivých opravných 

prostředků a rozbor základních zásad uplatňujících se v odvolacím řízení a zejména rozbor specifických principů 

odvolacího řízení. Jádrem práce pak je kritická analýza právní úpravy odvolání v ČR. Práci uzavírá srovnání s právní 

úpravou slovenskou a konkrétně formulované návrhy de lege ferenda. Systematika členění práce je proto zcela logická, 

přehledná a plně funkční. 

   

4. Vyjádření k práci 
Práci lze celkově hodnotit jako mimořádně zdařilou. V kapitole věnované historickému vývoji jsou velmi pěkně a 

výstižně postiženy jednotlivé vývojové mezníky, reflektující společenské a politické změny, a zejména vývojové 

tendence právní úpravy. Z mezinárodních dokumentů je přiléhavě kladen důraz na Úmluvu o ochraně lidských práv a 

základních svobod, zejména na Protokol č. 7 a jeho článek 2. Zcela správné je vymezení účelu opravného řízení, jakož 

i klasifikace vad rozhodnutí. Důvodně je akcentováno uplatnění dispoziční zásady při podávání opravných prostředků. 

Rovněž institut právní moci je pojat zcela správně. Poměrně stručné pojednání o ostatních opravných prostředcích 

rozhodně není nedostatkem práce, protože z hlediska záměru diplomanta plní jen orientační funkci. S diplomantem třeba 

souhlasit v tom, že zásada stíhání jen ze zákonných důvodů je dominující v systému základních zásad, a to i za cenu, že 

může determinovat zjištění materiální pravdy, a dále v tom, že naopak rychlost procesu nesmí být na úkor řádného 

zjištění skutkového stavu. Pokud jde o specifické principy opravného řízení, pak tyto jsou vymezeny velmi dobře. 

Drobnou výhradu lze mít k označení obhájce, zákonného zástupce a opatrovníka (a stejně tak zmocněnce) za osoby 

oprávněné k podání odvolání (str. 45 a 46), neboť je nepodávají svým jménem (tj. „za sebe“), jak ostatně sám diplomant 

ve vztahu k obhájci uvádí. Správně diplomant vylučuje použití zásady koncentrace řízení v trestním procesu. Důvodná 

je jeho kritika krátkosti lhůt k podání odvolání a k odstranění vad odvolání. Velmi zdařilý je rozbor mezí uplatnění 



principu kasace v odvolacím řízení. Souhlasit lze i s výtkou ohledně nekonzistence důvodů pro odmítnutí a zamítnutí 

odvolání. Konečně třeba akceptovat kritiku možného zneužití oprávnění odvolacího soudu nařídit změnu soudce, resp. 

senátu. Přehledná je kapitola srovnávající úpravu odvolacího řízení v České republice a na Slovensku. V závěru své 

práce diplomant předkládá některé návrhy de lege ferenda. Souhlasit nutno s návrhem na prodloužení lhůt k podání 

odvolání a k odstranění vad odvolání a s návrhem na reformu důvodů k odmítnutí, resp. k zamítnutí odvolání. Podnětný 

je návrh na vyloučení osob podle § 247 odst. 2 TŘ z práva podat odvolání.  

 

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako velmi zdařilou. Diplomant prokázal skutečně výbornou 

orientaci ve zkoumané problematice a do patřičné hloubky se seznámil s právní úpravou, jakož i s relevantní literaturou, 

judikaturou a s dalšími prameny. S těmito prameny pracuje zcela samostatně, efektivně a tvůrčím způsobem. Práce je 

zpracována velmi pečlivě a svědomitě. Vyzdvihnout třeba zejména schopnost diplomanta zaujímat kritický postoj a 

formulovat vlastní myšlenky, názory a stanoviska. Vnější úprava práce velmi pěkná, jazykové zpracování práce a 

vyjadřování mají příkladnou úroveň.  

 

Závěr: předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce určitě splňuje požadavky na ni kladené a je 

rozhodně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn výborně. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Kritická analýza institutu odvolání, resp. odvolacího 

řízení a jeho nedostatků, jakož i formulace návrhů de 

lege ferenda prokazují samostatný a tvůrčí přístup.  

Logická stavba práce Práce má zcela logickou strukturu, počínaje obecnými 

pojmy a instituty, přes rozbor merita problematiky až po 

konkrétní závěry. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Velmi účelné využití poznatků z literárních a dalších 

pramenů. S ohledem na téma práce logicky dominují 

prameny tuzemské. Veškeré zdroje, citace i odkazy jsou 

důsledně vyznačovány. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  Hloubka provedeného rozboru zkoumané problematiky 

odpovídá zaměření a cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního hlediska je text práce zpracován velmi 

dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování mají velmi 

pěknou úroveň. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuj i   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Jaké důvody diplomanta vedou k závěru, že o odvolání 

podaném jedním z obžalovaných, jakož i o veřejném 

zasedání, by měli být vyrozuměni i ti spoluobžalovaní, 

kteří odvolání nepodali?  

 

V Praze dne 8.5.2022       

   

        ___________________________ 

              JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

               vedoucí diplomové práce 
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