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1. Aktuálnost (novost) tématu: Jedním ze základních práv obviněného je právo na obhajobu, jehož 
formální složkou je právo na zastoupení obhájcem. V některých případech obviněný dokonce 
obhájce mít musí. Těchto případů nutné obhajoby je několik tisíc ročně. Je proto logické, že 
problematice obhájce věnována stálá a zevrubná pozornost. S ohledem na finanční situaci státu se 
objevují návrhy po omezení nutné obhajoby. Téma práce je proto aktuální a vhodné ke zpracování. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva, popř. z oblasti 
advokátních předpisů; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala poměrně malé množství 
relevantních informací; seznam pramenů koreluje s tématem, je však užší, než by si téma 
zasloužilo; 

- použité metody – odpovídají tématu. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou a logickou 
strukturu. Při výkladu postupuje autorka od obecného úvodu (vymezení práva na obhajobu) 
k jednotlivostem, nechybí závěrečné zobecnění. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Práce 
působí dojmem homogenního celku.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – Autorka v ještě 
akceptovatelném rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem. Citace literatury neodpovídají 
standardu, ani nejsou vždy úplné (viz např. poznámka pod čarou č. 33). Okruh použitých 
pramenů neodpovídá významu a obsahu tématu. Seznam literatury je řazen podle 
abecedního pořadí autorů. Zahraniční literatura není zastoupena. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – ještě dostačující, 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - dostačující, 
- jazyková a stylistická úroveň – na hranici přijatelnosti. V práci se vyskytuje větší množství 

překlepů, často jsou slova spojena dohromady, objevují se i chyby jazykové („standartní“ – 
na více místech, např. na str. 31).  

 
4. Případné další vyjádření k práci: Po stránce obsahové mám řadu drobných připomínek. 
Nepřesné je tvrzení na str. 32: „ ....považuji zde za velmi podstatné zmínit, že důvody nutné 
obhajoby během přípravného řízení počínají až vydáním usnesení o trestním stíhání…“ (srov. § 42 
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odst. 2 ZSVM). Práce je po obsahové stránce spíše plytkým zpracováním tématu. Jen výjimečně 
autorka popisuje problémy aplikační praxe a zaujímá k nim stanoviska (např. na str. 28 a násl. je 
pěkné pojednání o formě ustanovení obhájce nebo na str. 50 o povinnosti policejního orgánu 
vyrozumět obhájce o vyšetřovacích úkonech). Po formální stránce je práce nedbalá a zasloužila by 
přepracování.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

 Uveďte, ve kterých případech musí policejní orgán vyrozumět obhájce o konání 
vyšetřovacího úkonu i bez jeho žádosti. Jaké má procesní důsledky, pokud obhájce není 
v takových případech vyrozuměn? 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 3 (dobře)  
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