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 Předložená diplomová práce obsahuje 65 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, šest kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je přiměřený zvolenému tématu. Po formální stránce splňuje předložená 

práce požadavky na ni kladené. 

 

 Diplomant nejprve v úvodu své práce stručně charakterizuje její cíl a zaměření. 

Poté se věnuje pojmu a otázkám způsobilosti a procesního postavení svědka. Pokud 

jde o osoby s prokázanými nedostatky ve schopnosti vnímat a reprodukovat, je 

otázkou, zda je zcela vyloučeno jejich výslech provést, či zda by měly zjištěné 

nedostatky být vzaty do úvahy při hodnocení jejich výpovědi (str. 5). Důvodná je 

kritika absence úpravy jakékoliv možnosti „výslechu“ zpracovatele odborného 

vyjádření (str. 7). Zcela namístě je kritika názoru Vrchního soudu v Olomouci ve věci 

4 To 126/2002 (str. 9).  

 

 Další kapitoly práce se zabývají povinnostmi svědka, následky jejich porušení a 

právy svědka. Velmi pěkně je zpracována partie o povinnosti a možnosti odepřít 

výpověď (str. 12-18). S názory, které zde diplomant vyslovuje, lze souhlasit. De lege 

ferenda diplomant nevylučuje možnost omezení osobní svobody svědka, který se 

vyhýbá podání svědectví, oprávněně však k takovému postupu staví zdrženlivě (str. 

24-25). Pro úplnost by bylo možno doplnit, že v praxi mohou vznikat problémy též při 

posuzování nákladů svědka na tzv. hotové výdaje (str. 47 a 51), zvláště cestuje-li 

soukromým dopravním prostředkem nebo musí-li přenocovat nebo je-li nemajetný či 

neschopný samostatné cesty. Diplomant se nevyhýbá ani sporné otázce právní pomoci 

poskytované svědku advokátem (str. 48). 

 

 Patrně jádrem práce je kapitola věnovaná výslechu svědka. Souhlasit lze 

s názorem na možnost sepisování úředních záznamů o podaném vysvětlení i v tzv. 

rozšířeném přípravném řízení (str. 35). Kritika formalistického pojetí úředního 

záznamu o vysvětlení (str. 37) je rovněž namístě. Při analýze průběhu výsledku svědka 

diplomant vhodně využívá i poznatky kriminalistiky (str. 37-45). K výslechu svědka 

mimo hlavní líčení lze doplnit, že často se v praxi tento postup využívá v případech, 

kdy se nedostavil některý z přísedících, což zákonodárce patrně neměl na mysli. Je 

pravda, že se diplomant jen okrajově dotknul velmi složité a nezřídka sporné 

problematiky čtení a předestírání protokolů a výslechu svědka z přípravného řízení 

v hlavním líčení, nicméně právě tato problematika by vydala na samostatnou 

diplomovou práci, takže diplomantem provedená selekce je rozumná. 



 

 Poslední kapitola práce se pak zabývá některými zvláštními způsoby 

dokazování. Správně je upozorňováno na rizika spojená s prováděním konfrontace (str. 

54-55) a na častá pochybení, ke kterým při provádění rekognice dochází (str. 57.) 

 

 V závěru své práce diplomant stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěl. Znovu pak výslovně kritizuje praxi orgánů činných v trestním 

řízení záležející ve formalizaci úředních záznamů o podaném vysvětlení. 

 

 Celkově lze předloženou diplomovou práci považovat za velmi zdařilou. 

Kladně třeba hodnotit to, že diplomant ke zkoumané problematice zpracoval poměrně 

široký okruh literárních pramenů, judikatury i nálezů Ústavního soudu, na kterých 

hojně staví, avšak činí tak většinou (zvláště v klíčových partiích své práce) tvůrčím 

způsobem a k některým sporným otázkám vyslovuje vlastní stanovisko, vesměs 

podložené věcnými a právními argumenty. Diplomant rozhodně prokázal dobrou 

znalost zvolené problematiky a jejích širších souvislostí, včetně schopnosti samostatné 

odborné práce. Po obsahové stránce předložená práce splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci. 

 

 S ohledem na připravovanou rekodifikaci jde o téma aktuální. Téma je 

přiměřeně náročné na teoretické znalosti a dosti náročné na zpracování vstupních 

údajů. Cíl práce byl splněn. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 Při ústní obhajobě by se diplomant mohl vyjádřit k otázce, zda by považoval za 

akceptovatelné, aby úřední záznam o podaném vysvětlení bylo možno se souhlasem 

státního zástupce a obžalovaného číst k důkazu i v „klasickém“ hlavním líčení. 
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