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Základem správného, zákonného a přesvědčivého rozhodnutí v každé jednotlivé trestní 

věci je náležité zjištění skutkového stavu. Zjišťování skutkového stavu se děje v trestním 

řízení dokazováním čili důkazním řízením. Nepřekvapuje proto, že dokazování tvoří 

podstatnou část práce orgánů činných v trestním řízení a současně představuje dlouhou řadu 

otázek a problémů pro aplikační praxi. 

Téma, které si diplomant zvolil k literárnímu zpracování, je aktuální. Práce se zabývá 

poměrně úzkou problematikou účinnosti důkazů, která (bohužel) není obsahem systematické 

pozitivní právní úpravy, ale která je velmi důležitá z teoretického hlediska i pro aplikační 

praxi. Nedostatek výslovné právní úpravy proto musí nahrazovat teorie a zejména praxe 

judikaturou věnovanou otázkám účinnosti důkazů. 

Diplomová práce je zpracována na podkladě dostatečného počtu odborných literárních 

pramenů, se kterými autor kreativně pracuje. Práci zhodnocuje, že právní úprava i teoretická 

východiska jsou konfrontovány s judikaturou obecných soudů i soudu Ústavního 

k jednotlivým otázkám. Použité prameny jsou správně systematicky rozděleny. 

Osnova práce je logická a srozumitelná. Po úvodu tvořící jednu kapitolu autor postupně 

pojednává o obecných otázkách dokazování (kapitola druhá a třetí), o nepřípustnosti důkazů 

ve vztahu k zásadě „nemo tenetur“ (kapitola čtvrtá), o teorii a praxi neúčinnosti důkazů, 

problematice neúčinnosti důkazů ve vybraných státech a o námětech delege ferenda (kapitoly 

čtvrtá až sedmá). práci uzavírá stručným závěrem, ve kterém zastává diskutabilní názor, že i 

důkazy, které jsou kauzálně odvozeny z neúčinných důkazů, mohou být použitelné v trestním 

řízení (str. 53). Osnova práce je správná, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. 

Po obsahové stránce má práce velmi pěknou úroveň. Autor prokázal schopnost popsat 

relativně obtížnou problematiku procesního dokazování odborně správně i obecně 

srozumitelným způsobem. jeho rozbor juristických otázek je správný a logický. 

Se závěry, které uvádí na str. 51 a dále, souhlasím a považuji je za správné a dostatečně 

odůvodněné. 

 



Otázka k obhajobě: Možnosti zdokonalení současné právní úpravy dokazování v trestním 

řízení s přihlédnutím k účinnosti důkazů. 

 

Hodnocení: výborně  
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