
Oponentský posudek na diplomovou práci:   

Právo na spravedlivý proces (Pavel Müller) 

 

Předložená diplomová práce má 70 stran vlastního textu a 44 poznámek pod čarou. Skládá se z 5 

kapitol, které se dále člení do podkapitol. V úvodu je stručně představeno téma práce a stanoven její cíl, 

následuje vymezení pramenů práva na spravedlivý proces v mezinárodních dokumentech a v ústavním 

pořádku ČR (kap 1) a stručný přehled dosavadní české bibliografie k tomuto tématu (kap. 2). Jádrem práce 

z hlediska rozsahu i odborného přínosu je podrobný rozbor jednotlivých atributů práva na spravedlivý 

proces (celkem 13), který je obsažen v kapitole 3, po které již následuje závěr. Tato stavba textu je logická 

a lze ji zařadit mezi přednosti práce. Mezi ně ostatně patří i samotná skutečnost, že si autor v úvodu jasně 

vymezil svůj cíl („Co nejobjektivnější porovnání konceptu spravedlivého procesu s reálným stavem ochrany 

tohoto práva v dnešním soudním řízení (…) srovnávat vizi s realitou a zjišťovat jejich vzdálenost, ale (…) 

také navrhnout možnosti jejich sblížení.“ – str. 4), v práci se jej důsledně drží a v závěru shrnuje dosažené 

výsledky.  

Pro celkové hodnocení diplomové práce jsou zásadní dva faktory: na jedné straně úroveň 

„řemeslného“ zpracování, které svědčí o tom, do jaké míry si diplomant osvojil pravidla pro psaní 

odborného textu, a na straně druhé vlastní obsah práce a její přínos.  

Pokud jde o první faktor, lze mít k předložené práci některé výhrady. Patří mezi ně vnitřní struktura 

jednotlivých kapitol; patrné je to zejména v kapitole 3, která se věnuje principům vyplývajícím z práva na 

spravedlivý proces. Jednotlivé podkapitoly zpravidla začínají citací z pramenů práva, následují poměrně 

rozsáhlé souvislé citace judikatury (nezřídka v rozsahu několika stran – srov. str. 26–29), a teprve poté 

označení „Komentář:“, za nímž je zařazen vlastní text autora. U některých principů je přitom tato část 

relativně stručná nebo chybí úplně (srov. např. str. 56 či 62). Tato podoba podle mého názoru neodpovídá 

obvyklým standardům diplomové práce, která by měla být v zásadě uceleným textem, a formou 

připomíná spíše žánr komentářů právních předpisů. Bezvadný není ani způsob práce s odkazy. Diplomant 

sice s literaturou pracuje relativně poctivě a často přímo v textu uvádí, že ten či onen názor či poznatek 

vyjádřil jiný autor, nezřídka však opomíjí řádně odkázat na konkrétní pramen a stránku (srov. např. řadu 

případů na začátku práce na str. 6 a 7, dále např. zcela chybí zdroj informací o tzv. „Motejlově reformě 

soudnictví“ – str. 30 a 31). Rozhodně nejde o žádnou formu plagiátorství, v textu je inspirace cizími zdroji 

přiznaná, ale přeci jen jde o formální nedostatek, který celkový dojem z práce snižuje. Drobnou související 

vadou je také nejednotné označování citací z judikatury: zatímco někdy uvádí jen spisovou značku přímo 

v textu (např. str. 35), jindy ji čtenář najde v poznámce pod čarou. 

Pokud jde o druhý faktor, tedy obsah práce a její přínos, je hodnocení podstatně odlišné. Diplomant 

projevil schopnost samostatné odborné práce, způsobilost data získávat i na základě jejich důsledné 

analýzy vlastním úsudkem dojít k podnětným závěrům, a to v míře, kterou lze v kontextu diplomových 

prací označit za mimořádnou. Na cestě ke svému cíli přitom účelně zkombinoval několik různých metod 

práce. Důležitým východiskem pro něj byla reflexe ústavních a mezinárodněprávních východisek 

v judikatuře soudů, zejména Ústavního soudu: na řadě míst se nespokojuje jen s jejím popisem (resp. 

citací), nýbrž ji kriticky komentuje a dochází k vlastnímu hodnocení. Vyzdvihnout je nutné skutečnost, že 

jeho práce zahrnuje i empirický výzkum: v rámci zkoumání poučovací povinnosti soudů navštívil 12 

soudních jednání u pěti okresních soudů a sledoval, do jaké míry se v praxi naplňují zákonná ustanovení 

(srov. str. 52–54). Své závěry přitom zformuloval i do podoby doporučení de lege ferenda, která mohou 

být i pro odbornou veřejnost inspirací pro další diskusi o této problematice.  



Výhrady v této oblasti jsou proto jen drobné a neměly by zakrýt celkově pozitivní dojem z práce. 

Pokud by chtěl diplomant téma dále rozvíjet, doporučil bych mu například poněkud rozšířit okruh obecné 

literatury k právu na spravedlivý proces, se kterou pracuje: vedle velmi častých citaci Praktika (!) českého 

ústavního práva by bylo vhodné se opřít zejména také o další dostupné komentáře k Listině a Úmluvě, 

případně o učebnice ústavního práva a monografie o lidských právech. Tato poznámka je však oslabena 

tím, že ani při přístupu k literatuře diplomantovi nelze upřít snahu, kterou projevil, když si vedle obecné 

knižní literatury dokázal vyhledat i řadu tematicky souvisejících článků v odborných časopisech a příspěvků 

do sborníků. Jiná výhrada směřuje ke zpracování principu nezávislosti soudů a soudců. V této oblasti se 

v minulých letech vytvořila poměrně rozsáhlá judikatura (zejm. k platům soudců a k odvolávání soudních 

funkcionářů), kterou sice diplomant zná a cituje, přeci jen by však bylo možné jí věnovat i větší prostor 

(např. pokud ve vztahu k platům je zmíněn pouze nejnovější nález Pl. ÚS 12/10 a včetně citace z jeho 

odůvodnění je tomuto tématu věnována jen jedna a půl stránky – srov. str. 35). To lze však přičíst snad až 

příliš rozsáhlému tematickému záběru práce, který pak neumožňuje detailně se věnovat všem aspektům. 

K diskusi při ústní obhajobě bych doporučoval vyjít z diplomantových doporučení de lege ferenda, 

která shrnuje v závěru práce na str. 71 až 73. Vedle toho bych rád položil několik konkrétnějších otázek: 

1. Diplomant kritizuje existenci právní fikce doručení náhradním doručením, a domnívá se, že 

alespoň první písemnou v rámci řízení by měla být žalovanému bezvýhradně doručena do 

vlastních rukou, aby bylo jisté, že se o probíhajícím řízení vůbec dozví. Nemohla by však 

taková úprava být zneužívána k tomu, že by se žalovaný dlouhodobě vyhýbal převzetí takové 

listiny, čímž by blokovat průběh řízení a v důsledku tak vlastně výrazně zasáhl do práva 

žalobce na spravedlivý proces? 

2. Diplomant navrhuje zavedení každoročně aktualizovaného seznamu osob, vůči kterým je 

soudce podjatý (známí, kamarádi, rodinní příslušníci). Jaký by byl konkrétní přínos takového 

seznamu, který by navíc zřejmě nemohl být považován za taxativní? 

3. V práci pochvalně je pochvalně zmíněn model ustavování soudců volbou, který je aplikován 

především v USA (srov. str. 30). Diplomant správně uvádí, že v našem státě nemá tradici, 

přesto ji doporučuje ke zvážení. Lze se v diskusi vypořádat s výhodami a nevýhodami 

takového modelu? 

 

Jak je z předcházejících řádek patrné, předložená práce trpí některými formálními nedostatky; bude-li 

autor v budoucnu v odborné práci pokračovat, měl by je ze svého přístupu odstranit. Zároveň však ukazuje 

na nebývalou schopnost samostatného úsudku a otevřeného, logického myšlení, což jsou faktory, které 

jsou po mém soudu pro celkové hodnocení důležitější. Předloženou diplomovou práci proto rozhodně 

doporučuji k obhajobě a v případě, že diplomant v jejím průběhu potvrdí své odborné kvality, práci 

navrhuji hodnotit ještě stupněm výborně. 

 

V Praze dne 25. května 2011 

 

 

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 


