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Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta – katedra trestního práva 

 

 

Posudek 

na diplomovou práci Lucie Kantorové 

 

 "Hlavní líčení" 

 

1. Aktuálnost a náročnost tématu 

Diplomovou práci studentky 5. ročníku Právnické fakulty UK v Praze Lucie 

Kantorové, která je věnována problematice hlavního líčení, považuji s přihlédnutím 

k opakovaným novelizacím trestního řádu dotýkajících se všech částí hlavního líčení včetně 

dokazování, za velmi aktuální. 

Zvolené téma je pro diplomovou práci poměrně náročné, neboť vyžaduje zpracování 

značného rozsahu literatury a judikatury, což klade na způsob zpracování práce zvýšené 

nároky. 

Hlavní metodou zpracování práce je analýza právní úpravy ve světle literárních 

pramenů a judikatury. Kladně je třeba hodnotit, že autorka při zpracování využila i své 

zkušenosti z odborné stáže u Obvodního soudu pro Prahu 5 (srov. str. 6 a dále např. str. 35). 

V práci autorka nevyužila komparativní metodu alespoň ve vztahu k některým zahraničním 

úpravám, která by jistě přispěla k případným návrhům de lege ferenda.   

 

2. Rozsah práce a datum odevzdání práce  

Práce je poměrně rozsáhlá, což je způsobeno zejména tím, že se autorka snažila 

postihnout problematiku hlavního líčení v celé šíři. Vlastní text práce čítá 69 stran. Další 4 

strany obsahuje seznam použité literatury a resumé v anglickém jazyce.  

Práce byla odevzdána dne 16. 4. 2013. 

 

3. Hodnocení způsobu zpracování tématu 

Po stručném úvodu se diplomantka věnovala obecné charakteristice hlavního líčení a 

podává dostatečný výklad této problematiky, a to včetně základních zásad projevujících se 

v hlavním líčení, jejichž výklad je však velmi obecný a není náležitě zaměřen na specifické 

přístupy v hlavním líčení. Vyhovující jsou kapitoly věnované přípravě a průběhu hlavního 

líčení, které je třeba považovat za jádro diplomové práce. Autorka v těchto kapitolách uceleně 

vysvětluje platnou právní úpravu týkající se hlavního líčení, přičemž se zevrubně zabývá 

v podstatě všemi souvisejícími otázkami. V určitém rozsahu jsou zde zachyceny vlastní úvahy 

zabývající se hodnocením některých názorů obsažených v literatuře a v judikatuře (např. na 

str. 27 až 28 o povolování obrazových nebo zvukových přenosů). Zvolený styl zpracování je 

však spíše popisný, velmi málo jsou zastoupeny partie diskusní či polemické. Postrádám zde 
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také určité zmínky o nově novelizovaných ustanoveních, např. na str. 28 až 30 ohledně § 200 

odst. 1 i. f. TrŘ o obligatorním vyloučení veřejnosti pro případ, že vystupuje před soudem 

osoba uvedená v § 102a odst. 1 TrŘ bez utajení totožnosti nebo podoby, anebo na str. 42 až 

58 bližší výklad vztahující se k § 211 odst. 7 TrŘ o možnosti přehrání zvukového a 

obrazového záznamu pořízeného o výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního 

zařízení. 

V závěru práce autorka podala svůj pohled na statistické údaje o vyřizování věci 

v řízení před soudy a zejména se soustředila na určité shrnutí vlastních úvah vztahujících se 

k hlavnímu líčení a jeho úpravě. Postrádám zde však konkrétní návrhy de lege ferenda.  

 

Z uvedeného zhodnocení pak vyplývá otázka pro obhajobu diplomové práce: 

Na základě zhodnocení právní úpravy hlavního líčení se pokuste o vlastní návrhy de 

lege ferenda? 

 

Předložená práce Lucie Kantorové v zásadě splnila cíl diplomové práce, neboť 

v náležité šíři popsala úpravu hlavního líčení a do určité míry postihla i některé problémy s ní 

spojené. Dobrá je logická stavba práce a práce s literaturou. Více mohla být využita 

judikatura. Popsaná problematika byla správně analyzována, byť autorka mohla ještě více 

uplatnit vlastní názory na řešení uvedených problémů spojených s hlavním líčením. Práce je 

psána srozumitelně a na potřebné jazykové úrovni. Celkově dobrá je úprava práce a její 

přehledné členění. 

 

Předložená diplomová práce vyhovuje požadavkům kladeným na diplomovou 

práci. Navrhovaná známka – 2. 

 

V Praze dne 10. května 2013 

 

 

Vedoucí diplomové práce:           

                   Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D. 
 

 


