
Oponentský posudek 

na diplomovou práci Michaely Sakařové 

Dohoda o vině a trestu: srovnání české a německé právní úpravy 

Dohoda o vině a trestu je jedním z tzv. konsenzuálních forem trestního řízení a zatím 

poslední a nejméně využívanou formou odklonu v trestním řízení, která byla do českého 

trestního řádu přijata. V tomto směru je diplomová práce napsána na velmi aktuální téma, a to 

i s přihlédnutím k probíhající reformě českého trestního práva procesního, která by měla 

vrcholit přijetím nového trestního řádu, i když k jeho přijetí je patrně ještě dlouhá cesta. 

Institut dohody o vině a trestu přispívá svým dílem k urychlení trestního řízení, a proto bude 

jistě předmětem pozornosti sepisovatelů nového trestního řádu. 

Diplomová práce Michaely Sakařové má ovšem větší ambice, než jen rozbor platné české 

právní úpravy, ale v souladu s trendem transglobalizace a transnacionalizace právních řádů se 

pokouší o srovnání dvou sousedních právních úprav, a to právní úpravy v České republice a 

v sousední Spolkové republice Německo. Je třeba ocenit jak aktuálnost práce, tak okolnost, že 

podle mých poznatků diplomová práce na uvedené téma dosud nebyla zpracována. 

Dilomantka zpracovala práci s využitím relativně velkého počtu pramenů, včetně 

internetových, s kterými správně, korektně a kreativně pracovala. Práce prošla pečlivou 

technickou redakcí. 

Po obsahové stránce pracovala autorka na půdorysu osnovy, ve které jednak vymezuje 

pojem dohody o vině a trestu obecně a jednak popisuje, přesněji řečeno rozebírá platnou 

úpravu u nás a posléze v Německu. 

Diplomantka není velkým příznivcem tohoto institutu, což je logické, protože dohoda o 

vině a trestu není souladná s koncepcí trestního řádu přijímaného v jiné době za jiných 

společenských a právních podmínek. 

Diplomová práce usiluje o důkladný výklad platné právní úpravy. V tomto směru vyjadřuji 

své uspokojení, protože práce je věcná, jasná, srozumitelná a zejména kritická k platné právní 

úpravě. Diplomantka se nespokojila s tím, co vyčetla, a předložila skutečně vlastní pohled na 

jeden z problematických institutů českého trestního řádu.  

Práce je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Otázka: Je dohoda o vině a trestu 

druhem odklonu v trestním řízení? Co ji spojuje s jinými typy odklonu a v čem se naopak liší?  

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

 

V Praze 8. 4. 2017                                                   JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  


