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1. Aktuálnost (novost) tématu: Hlavní líčení je jádrem celého trestního řízení, v něm jsou projednávány 
jeho nejdůležitější otázky viny a trestu. Ve spojitosti se stále probíhající modernizací českého trestního 
řízení, jeho přizpůsobování moderním celosvětovým trendům se řada dílčích novel trestního řádu dotýká i 
nejdůležitějšího stadia trestního řízení, tedy hlavního líčení. Proto je třeba se tomuto tématu dlouhodobě a 
opakovaně věnovat, jde o téma stále živé a aktuální, tedy vhodné ke zpracování v diplomové práci. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva procesního, ale též z dalších 
právních oborů, především z práva ústavního,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka se měla zabývat současnou právní úpravou, měla 
zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést srovnání historické či mezinárodní,   

- použité metody – odpovídají tématu, bylo zapotřebí provést analýzu současného stavu, případně 
provést srovnání historické či mezinárodní, vhodné bylo uvést též úvahy de lege ferenda. 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomantka rozdělila práci do 3 částí, k nimž přidala nečíslovaný úvod a 
závěr. V první kapitole se věnuje otázkám obecným souvisejícím s hlavním líčením, zmiňuje právní 
úpravu hlavního líčení, jeho účel a význam, největší pozornost pak věnuje základním zásadám 
trestního řízení, o kterých pojednává především ve vztahu k hlavnímu líčení. Ve druhé kapitole 
diplomantka popisuje přípravu hlavního líčení, opět ji dále člení na pět podkapitol, v nichž 
vysvětluje potřebnost důkladné přípravy hlavního líčení, zvlášť pojednává o doručení obžaloby, 
obsazení soudu, nařízení hlavního líčení a veřejnosti hlavního líčení. Ve třetí kapitole lze pak 
spatřovat jádro práce samé, pojednává o průběhu hlavního líčení. Tato kapitola je rozdělena do 
sedmi dílčích podkapitol, které nesledují podle očekávání jednotlivé fáze hlavního líčení (počátek 
hlavního líčení, dokazování, závěr hlavního líčení a rozhodnutí v hlavním líčení), na místo toho 
diplomantka zvolila vlastní členění na podkapitoly o přítomnosti osob při hlavním líčení, zahájení 
hlavního líčení, řízení hlavního líčení, dokazování, odročení hlavního líčení, závěr hlavního líčení a 
protokolace. Uvedené podkapitoly do značné míry sledují fáze hlavního líčení (kapitola III. 
podkapitoly 2., 4., 6.), nicméně mezi tyto podkapitoly diplomantka včlenila podkapitoly jiné, 
obsahově odlišné (nadto např. první podkapitola měla být spíše součástí podkapitoly o zahájení 
hlavního líčení). Rozhodnutí činěná v hlavním líčení diplomantka v práci zvláště nerozebírá, a to 
téměř ani v náznacích (nepočítáme-li sporadické zmínky ve statistických přehledech). Práce je 
doplněna o nečíslovaný úvod a závěr. Právě závěr diplomantka pojala velmi netradičně a svébytně, 
rozdělila jej do dvou podkapitol, v první načrtává vybrané statistické údaje o množství trestních věcí 
a rozhodnutích čtyř krajských soudů rozhodujících jako soudy 1. stupně, což ovšem si ovšem musí 
čtenář znalý trestního práva procesního domyslet, neboť to vyplývá pouze z vyjádření, že jde o „data 
s vazbou na hlavní líčení“. Vůbec zařazení kapitoly se statistickými údaji do závěru práce se nezdá 
být příliš šťastné, jde o materii, jež měla být zpracována v běžném textu práce. V uvedených 



směrech spatřuji určitou nelogičnostech stavby práce. Práce neobsahuje kapitolu o srovnání s jinou 
právní úpravou, ať již jde o srovnání historické, či mezinárodní. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Autorka cituje z cizích prací 
svébytným způsobem, který nedodržuje zvyklosti, nemá jednotný vlastní styl ani neodpovídá ČSN 
ISO 690, resp. 690-2, dokonce v některých případech čtenářovi neposkytuje okamžitou základní 
informaci, o jaký citovaný pramen jde (např. odkaz č. 100 na článek Vantuchův). Jednoznačně 
nejčastější citace je komentáře C. H. Beck autorského kolektivu prof. Šámala, což je i logické, jako 
druhá nejčastěji citovaná publikace je učebnice trestního práva procesního autorského kolektivu 
prof. Jelínka. Ovšem obě dvě práce jsou citovány již ze starších vydání (u první práce jde o 5. a 
nikoli 6. vydání, u druhé o 1. a nikoli 2. vydání), podobně je tomu u učebnice trestního práva 
procesního autorského kolektivu prof. Musila (citováno 2. namísto 3. vydání). Při tom i v úpravě 
hlavního líčení i souvisejících otázek došlo v poslední době k určitým změnám. Navíc diplomantka 
obvykle cituje celým názvem publikace, i když se název práce opakuje (např. str. 44 či 49), jinde 
zase podle svého uvážení užívá odkazu „tamtéž“ (např. str. 39). Jinak diplomantka neužívá ani 
jednotný styl citací, resp. uvedení literatury v seznamu prací, různě zaměňuje pořadí uváděných 
údajů, jakož i interpunkční znaménka je oddělující, v tomto ohledu si na práci nedala záležet. Ani 
přehled použité literatury není nijak obsáhlý, čítá pouhých 16 položek, resp. vlastně jen 15 pramenů 
(komentář k trestnímu řádu vyd. C.H.Beck, tentokrát na rozdíl od odkazů v práci uváděný v 6. 
vydání, je rozepsán do dvou položek, podobně je již zmíněná učebnice Musilova uváděna ve třetím 
vydání, ač diplomantka v práci cituje z 2. vydání). Seznam po odečtení běžných učebnic a 
komentářů (z nichž některé obvyklé a tradiční chybí – např. komentář Novotného a Růžičkův a též 
Fenykův), obsahuje jen velmi málo odborných statí na téma hlavního líčení, z nichž řada základních 
zcela chybí, ovšem práce neobsahuje ani některé jiné prameny, které by bylo lze od práce na téma 
hlavní líčení očekávat (především pak prameny k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod a k právu na spravedlivý proces). Cizojazyčné prameny pak neuvádí vůbec.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka postupně celkem standardním 
způsobem rozebírá hlavní líčení, v práci se nedopouští zásadních věcných chyb. V některých 
pasážích jde o rozbor podrobnější a obohacený o vlastní úvahy (např. v otázkách medializace 
hlavního líčení, možnosti pořizovat záznamy a přenosy z hlavního líčení), v jiných otázkách již 
zdaleka o tak podrobný výklad nejde (např. rozbor provádění jednotlivých důkazních prostředků) a 
některým otázkám nevěnuje prakticky žádnou pozornost, ačkoliv by to mělo být součástí práce na 
téma hlavního líčení (především alespoň v náznacích by měly být zmíněny způsoby rozhodování 
v hlavním líčení). Práce je pak v některých podstatných bodech poměrně povrchní, pouze jinými 
slovy uvádí text zákona. Z některých míst je zase patrné, že diplomantka se, jak sama přiznává, 
účastnila řady hlavních líčení, v nichž si osvojila některé nesprávné návyky, mnohdy až postupy 
přímo nezákonné, které v práci přijímá jako běžné a standardní a na jejichž nezákonnost 
nepoukazuje. Tak např. bezdůvodně by neměla být prováděna kontrola totožnosti osob účastnících 
se hlavního líčení jako veřejnost, poučení svědka by přece jen mělo znít v některých ohledech 
odlišně, aby takový postup odpovídal ust. § 101 odst. 1 tr. řádu, svědek má být následně dotazován 
na poměr k věci a ke stranám, příp. na další okolnosti významné pro zjištění jeho hodnověrnosti, což 
diplomantka nezmiňuje. Podobně nemohu souhlasit, že obhajoba je zkracována na právech v případě 
doručení obžaloby spolu s předvoláním k hlavnímu líčení, resp. vyrozumění o něm, takový postup 
zcela odpovídá zákonu, soud se pak musí vždy vypořádat s návrhy stran na doplnění dokazování, ať 
jsou řádně podány před zahájením hlavního líčení, či v jeho průběhu, zamítnout je a neprovést může 
jen z důvodů uznávaných judikaturou, zejména pak Ústavního soudu ČR, jinak by šlo o tzv. 
opominuté důkazy. Těmito otázkami se ale diplomantka vůbec nezabývala, a proto mohla bez hlubší 
úvahy a rozboru dospět k tomuto (snad vypozorovanému) nesprávnému závěru. V jiných ohledech 
své poznatky nekonfrontuje se zákonnou úpravou, která připouští více variant, než v praxi obvykle 
nastávají (např. v otázkách doručování obžaloby a předvolání či vyrozumění neuvádí všechny 
možnosti doručování, především pak doručení prostřednictvím datových schránek). Je třeba sice 
pravdou, že zákon výslovně nevyžaduje doručování obžaloby v případě rozhodnutí podle § 188 tr. 
řádu, nicméně je vhodné i v těchto případech obžalobu současně s rozhodnutím poslat, a to již jen 
z důvodu umožnění řádné obhajoby a možnosti uplatnění práva na podání opravného prostředku 
např. z důvodu nerespektování zásad totožnosti skutku. V některých ohledech užívá diplomantka ne 
zcela přiléhavou terminologii (např. číslo jednací zaměňuje se spisovou značkou). Zcela 
nedostatečný se mi jeví popis provádění dalších důkazů, některým otázkám se při tom diplomantka 
zcela vyhnula (např. provádění důkazu přečtením výslechu svědka mladšího 15, resp. nově 18 let, při 
zohlednění zásady kontradiktornosti a práva na spravedlivý proces ve smyslu judikatury Evropského 
soudu pro lidská práva). Provádění ostatních důkazů (znaleckých posudků a listinných důkazů) pak 



diplomantka jen velmi hrubě načrtla, aniž by se jim důkladněji věnovala, jak by bylo třeba, navíc její 
formulace bez náležité interpretace mohou vést k nesprávným závěrům (např. otázky provádění 
důkazu znaleckým důkazem a jeho tzv. stvrzení, což podle judikatury znamená přednes alespoň 
závěrů znaleckého posudku). Dalším otázkám provádění důkazů se pak nevěnovala vůbec (např. 
provádění odborných vyjádření, neřešila spornou otázku, v jakém postavení vyslýchat osobu 
podávající takové odborné vyjádření, žádají-li to strany). První podkapitola závěru práce přináší 
některé statistické údaje, které by bylo vhodnější lépe interpretovat, není zřejmé, proč si diplomantka 
k předestření vybrala právě krajské soudy, proč výběr omezila na uvedenou čtveřici, co chtěla ve 
vztahu k probíranému tématu uvedenými tabulkami demonstrovat. Jak již bylo naznačeno shora, 
v práci chybí především kapitola o tom podstatném, co vlastně má být výsledkem hlavního líčení, 
tedy rozhodnutí v trestní věci. Z práce také nebylo patrné, že by diplomantka zohlednila sice ještě 
neúčinnou, nicméně již platnou právní úpravu vyplývající ze zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 
trestných činů. Na druhou stranu je třeba pochválit snahu diplomantky o interpretaci vlastních 
praktických poznatků vypozorovaných při hlavních líčeních. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna standardním 
způsobem. Diplomantka v práci použila tabulky na konci své práce. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka užívá spisovného jazyka, práce je psána čtivě, 
prakticky se neobjevují gramatické chyby, spíše výjimečně se objevují v práci stylistické nedostatky 
či neobratná vyjádření, která někdy mohou vést k mylným závěrům. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka zpracovala poměrně obtížné téma, ke kterému měla 
poměrně blízko i s ohledem na skutečnost, že absolvovala studentskou stáž na soudu, nicméně práce trpí 
některými formálními i věcnými chybami, které jsem shora nastínil. Především se mi však zdá v některých 
ohledech pouze povrchní, některé důležité otázky nerozebírá vůbec. Jde ve svém souhrnu o standardní 
průměrnou diplomovou práci, která obsahuje základní náležitosti, mohla být sice propracovanější a 
detailnější v rozboru, na druhou stranu nejde o vědeckou práci, ale o kvalifikační práci studenta bez vlastních 
praktických zkušeností, proto je možno zmíněné nedostatky tolerovat. 
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 V čem se skutečně dnes odlišuje hlavní líčení ve zjednodušeném řízení od běžného hlavního líčení a 
je na místě uvažovat o dalším sbližování obou dvou typů hlavních líčení? 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 2  
 

V Praze dne 3. června 2013 
 
 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 
oponent 


