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Předložená diplomová práce obsahuje 55 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, tří základních kapitol a závěru. Vnější úprava je velmi pěkná. 

Okruh použité literatury je přiměřený zvolenému tématu práce a zahrnuje i poměrně 

velké množství prací z frankofonní oblasti. Po formální stránce splňuje předložená 

práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku rozhodně netradiční a 

nadto ji pojala jako komparaci právních úprav v České republice a ve Francii. 

Nesporně třeba ocenit, že více než dostatečně využila svého studijního pobytu 

v zahraničí. Poměrně úzce zaměřené téma a současně použití metody komparace klade 

zvýšené nároky na excerpci pramenného materiálu ze zpravidla obecněji 

orientovaných pramenů a zejména jeho podrobnou analýzu. Práce je určitě aktuální a 

bezesporu originální a přínosná. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejdříve poměrně podrobně věnuje institutu svědka v českém trestním 

procesu. Souhlasit třeba s názorem, že procesní způsobilost svědka, jako nositele 

(pramene) důkazu, není omezována a jeho „způsobilost“ bude vždy v každém 

konkrétním případě hodnocena v rámci hodnocení jeho výpovědi. Rozbor jednotlivých 

práv a povinností svědka v řízení je zpracován velmi podrobně a pečlivě. Odlišení 

povinnosti a práva nevypovídat je výstižné. Otázku práva svědka na právní pomoc 

advokáta při výslechu diplomantka řeší správně a důvodně odkazuje na nálezy 

Ústavního soudu ČR. Pokud jde o samotný výslech svědka, kde diplomantka vhodně 

využívá poznatků odborné literatury, se záslužně věnuje specifikům výslechu lhoucího 

a mýlícího se svědka, resp. výslechu mladistvého a hodnocením takových výpovědí. 

Záslužně věnuje samostatnou pozornost problematice ochrany svědka, kde účelně 

čerpá z relevantní judikatury, a to nejen českých soudů, ale též Evropského soudu pro 

lidská práva. Návrh na vyloučení možnosti odtajnit identitu utajeného svědka není 

nedůvodný. V závěru této kapitoly práce věnuje diplomantka pozornost institutu tzv. 

korunního svědka a spolupracujícího obviněného, přičemž konfrontuje kontroverzní 

názory na tyto instituty. 

 

Druhá kapitola práce je věnována institutu svědka ve francouzské právní 

úpravě. V této souvislosti třeba kladně hodnotit vhodné využívání literárních pramenů 

pro diplomantkou podávaný výklad. Pro českého čtenáře je mimořádně zajímavý 

institut přísahy, zvláště procesní důsledky nesložení přísahy, poněkud odlišný okruh 



osob vyňatých nebo naopak zařazených do povinnosti podat svědeckou výpověď, a 

pak především institut asistovaného svědka, který je českému právnímu řádu zcela 

neznámý a snad nejvíce jej lze přirovnat k vysvětlení podávanému podezřelým 

v přípravném řízení. 

 

Nejhodnotnější je pak kapitola třetí, kterou diplomantka věnuje srovnání české 

a francouzské právní úpravy zkoumaného institutu. Toto srovnání je velmi pěkně 

zpracováno. Je sice poměrně stručné, avšak o to více výstižné a instruktivní, 

soustřeďující se na podstatné znaky a v podrobnostech odkazující na předchozí 

kapitoly práce. 

 

V závěru své práce diplomantka jednak shrnuje poznatky, ke kterým ve své 

práci dospěla, a jednak dává de lege ferenda do úvahy otázku institutu tzv. 

asistovaného svědka v českém právním prostředí. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako zdařilou. Diplomantka 

prokázala hlubokou znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o právní 

úpravu a judikaturu, ale též pokud jde o dosavadní zpracování v odborné literatuře, a 

to české i francouzské. Náročnou metodu komparace zvládla velmi dobře, zdařile 

odlišuje podstatné od nepodstatného. Kladem práce rovněž je pečlivost a 

systematičnost zpracování a dobrá jazyková úroveň. Předložená diplomová práce po 

obsahové i po formální stránce nesporně splňuje požadavky na ni kladené a je zcela 

způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit svůj názor na to, 

zda povinnost k úhradě nákladů svědečného svědkům obhajoby by měl hradit stát nebo 

obhajoba. 
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