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Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta – katedra trestního práva 

 

 

Posudek 

na diplomovou práci Zdeňky Mitošinkové 

 

 "Hlavní líčení" 

 

1. Aktuálnost a náročnost tématu 

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

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

k množství novelizací trestního řádu dotýkajících se nezřídka i právní úpravy hlavního líčení, 

a to zejména jeho nejdůležitější fáze 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. V práci nebyla využita komparativní metoda ve vztahu k vybraným 

zahraničním úpravám, která by jistě přispěla k prohloubení návrhů de lege ferenda, a proto je 

třeba v tom spatřovat určitý nedostatek předložené diplomové práce.  

 

2. Rozsah práce a datum odevzdání práce  

Práce je vzhledem k šíři a důležitosti problematiky poměrně rozsáhlá, neboť její 

vlastní text čítá 80 stran. Dalších 7 stran obsahuje seznam použité literatury a resumé v 

anglickém jazyce.  

Práce byla odevzdána dne 24. 10. 2012. 

 

3. Hodnocení způsobu zpracování tématu 

Po stručném úvodu se diplomantka věnovala základním zásadám trestního řízení 

projevujícím se v hlavním líčení a podává základní výklad této problematiky. Záslužná je 

kapitola věnovaná přítomnosti osob účastnících se hlavního líčení, kde se autorka zevrubně 

zabývá v podstatě všemi souvisejícími otázkami. Jádrem diplomové práce jsou nepochybně 

kapitoly 3., 4. a 5. pojednávající o přípravě a průběhu hlavního líčení a v neposlední řadě i 

rozhodnutí soudu v hlavním líčení. Autorka v těchto kapitolách uceleně vysvětluje platnou 

úpravu a v určitém rozsahu se zabývá i hodnocením některých názorů obsažených v literatuře 

a v judikatuře. Zvolený styl zpracování je spíše popisný a poměrně málo jsou zastoupeny 

partie diskusní či polemické.    

V závěru práce se autorka soustředila na určité shrnutí a výhledy do budoucna 

z hlediska připravované rekodifikace trestního řádu, na které se však v současné době 
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nepracuje a je nahrazována množstvím dílčích novel trestního řádu. Postrádám zde určité 

shrnutí návrhů de lege ferenda, které jsou jen sporadicky obsaženy ve vlastním textu 

diplomové práce.  

 

Z uvedeného zhodnocení pak vyplývají otázky pro obhajobu diplomové práce: 

1. Zhodnoťte podrobněji právní úpravu hlavního líčení? 

2. V čem spatřujete největší nedostatky současné právní úpravy hlavního líčení? 

 

Předložená práce Zdeňky Mitošinkové v zásadě splnila cíl diplomové práce, neboť 

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

s ním spojené. Velmi dobrá je logická stavba práce a práce s literaturou, jejíž přehled je 

v připojeném seznamu použité literatury. Dobře lze hodnotit i hloubku trestněprávní analýzy 

popsané problematiky, byť autorka mohla ještě více uplatnit vlastní názory na řešení 

předložených a popsaných 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 zcela vyhovuje požadavkům kladeným na 

diplomovou práci. Navrhovaná známka – 2. 

 

V Praze dne 19. listopadu 2012 

 

Vedoucí diplomové práce:           

                   Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D. 
 


