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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, nakolik se opravné prostředky v trestním 

řízení obecně netěší značnému zájmu diplomantů. Současná úprava skýtá mnoho teoretických 

i praktických aspektů, které žádají po zpracování. Konečně, příprava nového trestního řádu je 

dalším bodem, pro který je dobré téma zpracovat.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva procesního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací; 

- použité metody – odpovídající tématu (deskripce, analýza, syntéza), komparativní metoda je 

přítomna stran slovenské právní úpravy. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje kvalitní zpracování tématu. Je třeba ocenit znalost 

problematiky, pečlivý a tvůrčí přístup, práci s judikaturou a kritický přístup ke kvalifikační 

práci, kdy diplomant slepě nepřebírá existující názory, ale staví se k nim otevřeně a 

konkluduje vlastní závěry. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor stanovil cíl práce explicitně na s. 2 jako „identifikovat problematické pasáže právní 

úpravy, jež by mohly v soudní praxi působit největší potíže.“ Vzhledem ke struktuře a zejména 
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obsahu práce lze tento cíl považovat za splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít dle 

oponentovi dostupných poznatků připomínky. Osvědčuje to jednak kontrola na plagiáty v IS 

UK, jednak kontrola programem Turnitin, celková podobnost dosahuje sice 26%, avšak s 

konkrétním dílem 13%, což je zapříčiněno zejména citováním právních norem, konkrétně 

nejvíce skutkových podstat trestných činů. 

- logická stavba práce: 

Diplomant předložil formálně vhodně strukturovanou práci, která je dobře systematicky 

členěna; postupuje od obecného ke konkrétnímu. Po úvodní kapitole prezentuje genezi vývoje 

právní úpravy odvolání a zařazuje tento institut v rámci mezinárodních východisek, kde 

správně vyzdvihuje Evropskou úmluvu o lidských právech a základních svobodách. 

V kapitole třetí diplomant představuje vzhledem k rozsahu práce dostatečně systém 

opravných prostředků, kdy následuje meritum práce v kapitole čtvrté a páté. Ty se zabývají 

samotným institutem odvolání stran základních principů a zásad a pozitivní právní úpravy 

včetně určitých návrhů de lege ferenda, u kterých je zřejmé pochopení problematiky ze strany 

diplomanta. Ty se objevují i ve shrnujícím závěru, kterému předchází stručná komparace se 

slovenskou právní úpravou. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autor užil vzhledem k tématu standardní množství zdrojů. Práce vychází rovněž ze zdrojů 

elektronické povahy. Cizojazyčné zdroje nejsou užity. Uchazeč užila judikaturu přiléhavým 

způsobem. Citace jsou standardní, poznámkový aparát rovněž. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Hloubka provedené práce je na odpovídající úrovni vzhledem k předkládanému typu 

kvalifikační práce a zaměření tématu. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy, tabulky či přílohy neobsahuje, což vzhledem k zaměření 

práce není nikterak na škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni, a to z pohledu gramatiky i stylistiky; gramatické chyby se neobjevují 

a práce je dobře čtivá 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

• Posílení apelačních prvků jakožto prostředku zhospodárnění trestního řízení. K diskuzi. 

 

V Praze dne 28. května 2022 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


