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Hodnocení 

diplomové práce Ondřeje Zaorálka 

Obhájce v trestním řízení  

 

 

Diplomová práce o rozsahu 89 stran textu se skládá z úvodu označeného jako prvá 

kapitola, sedmi dalších kapitol podrobněji členěných a závěru. Téma diplomové práce je 

aktuální. Právo na obhajobu je ústavně zaručeným právem a obhájce je významným 

subjektem trestního řízení. 

Diplomant postupně pojednává o vývoji práva na obhajobu a rozebírá jednotlivé otázky 

s tímto právem spojené (práva a povinnosti obhájce, pluralita obhájců, nutná obhajoba, 

zvolený obhájce, ustanovený obhájce, meze trestní obhajoby, taktika obhajoby).V šesté 

kapitole se zabývá strategií obhajoby a následně srovnává postavení obhájce v české právní 

úpravě a v právní úpravě ve Spojených státech amerických. 

Osnovu práce považuji za logickou, jednotlivé části práce na sebe  vhodně navazují. 

Oceňuji, že se diplomant zabývá i takovými otázkami, které zpravidla zůstávají mimo okruh 

pozornosti v písemných pracích tohoto typu, například mezím trestní obhajoby nebo taktice 

obhajoby. 

Autor se opírá o solidní znalost tématu a výbornou znalost odborné literatury a judikatury. 

Výklad je vhodně rozčleněn, autor poctivě pracuje s poznámkovým aparátem i judikaturou. 

Práce obsahuje souhrn základních poznatků k danému tématu a je napsána živým, čtivým 

stylem. Z obsahu práce je zřetelné, že se autor tématem opravdu zabýval a že má hlubší 

znalosti zpracovávaných otázek. 

V závěrech své práce diplomant velmi dobře formuluje svá stanoviska směřující k rozšíření 

procesních práv obhajoby, zejména směrem k aktivnímu výkonu obhajoby. Je ovšem třeba 

připomenout, že postavení obhájce souvisí s nedokončenou rekodifikací trestního práva 

procesního. Vždyť základním pramenem procesního práva je téměř devadesátkrát 

novelizovaný trestní řád z roku 1961. Tendence posledních legislativních změn ovšem 

směřují spíše k oslabení postavení obhájce v trestním řízení. 

 

Diplomovou práci považuji za plně způsobilý podklad pro ústní obhajobu, kterou 

doporučuji zaměřit na otázku: Může se obviněný výslovným prohlášením sděleným orgánům 
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činným v trestním řízení vzdát procesních práv, která mu trestní řád jako obviněnému 

přiznává, například práva na obhajobu.  

 

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

 

 

 

V Praze 10. 7. 2012                                                           Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

                                                                                           vedoucí diplomové práce    

 

 


