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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma postavení svědka v trestním procesu je tématem stále aktuálním, neboť právě svědek 
velmi často přispívá k prokázání či neprokázání trestné činnosti. Např. otázka práva svědka 
na právní moc či ochrany svědka je problematikou, která je stále diskutovanou. Navíc 
srovnání postavení svědka se zahraniční právní úpravou je vždy přínosné.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva,
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala potřebné množství údajů, z nich 

vybral relevantní informace,
- použité metody – odpovídající tématu (diplomantka používá běžné výkladové metody a 

prostředky, při výkladu logickém jsou aplikovány standardní logické argumenty).

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – diplomantka si stanovila za hlavní cíl práce „poskytnout obrázek o tom, 
jak funguje zapojení svědka do trestního procesu v České republice“, ale i ve Francii. Lze 
konstatovat, že cíl práce byl naplněn,

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují,

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – diplomantka ve 
vyhovujícím rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem; okruh použitých pramenů je 
dostatečně širokým zvláště s uvážením francouzské odborné literatury na dané téma,

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující,
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, grafy a tabulky absentují
- jazyková a stylistická úroveň – práce má dobrou jazykovou úroveň. Stylistické chyby se 



neobjevují.

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je vyhovujícím a zdařilým zpracováním zvoleného tématu. Je třeba ocenit práci 
s judikaturou, kdy lze souhlasit se závěry diplomantky, a to nejen, českou, ale i mezinárodní. 
Za zajímavé pasáže lze považovat zpracování postavení svědka ve světle EÚLP či přiblížení 
institutu asistovaného svědka, který se objevuje ve francouzském trestním právu. Závěry 
diplomantky svědčí o tom, že česká a francouzská právní úprava nejsou zcela rozdílné; 
diplomantka však uvažuje o zavedení právě asistovaného svědka do české právní úpravy.
. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Jakým způsobem by mohl být využit institut asistovaného svědka v české právní úpravě? 
Jaké jsou jeho klady a zápory

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)
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