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Rozhodování orgánů veřejné moci je přirozeně spojeno s rizikem omylů, které 

zejména u rozhodnutí trestního soudu mohou znamenat zcela zásadní zásah do práv a poměrů 

obviněného i dalších osob. Smyslem opravného řízení je zvýšení záruk zákonnosti a 

spravedlnosti rozhodnutí tím, že je věc přezkoumána orgánem vyššího stupně. Pravomoc 

orgánu konajícího řízení o opravném prostředku se však může omezit na pouhé zrušení 

vadného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání v nižší instanci (kasace – zrušovací 

princip) nebo může zahrnovat i možnost vynesení vlastního rozhodnutí zbaveného vad 

(apelační neboli reformativní princip). Zkoumání těchto principů a důsledků různé míry jejich 

uplatnění patří ke klasickým tématům trestního práva procesního, jehož význam opět narůstá 

v souvislosti se zamýšlenou rekodifikací. Jako diplomní úkol je toto téma relativně náročné, 

neboť jeho náležité zpracování vyžaduje detailní znalost trestního procesu i pochopení 

složitějších abstraktních souvislostí. Diplomantka Zdeňka Boledovičová k tématu navíc 

přistoupila poměrně ctižádostivě, i přes omezený formát (rozsah) diplomové práce.  

Velkou přednost práce spatřuji v precizní struktuře a přehlednosti. Autorka správně 

pochopila význam právně historických poznatků pro zkoumané téma. Daří se jí čtenáře 

čtivým způsobem seznámit s vývojem, kterým aplikace uvedených principů v minulosti 

prošla. Srozumitelně a přiléhavě charakterizuje platnou úpravu odvolacího řízení. Konstatuje, 

že v rámci systému tzv. silné apelace s doplňujícími prvky kasace, má odvolací soud relativně 

širokou možnost doplnit a provést dokazování. Zároveň je omezena možnost vrátit věc zpět až 

do fáze přípravného řízení, čímž je předcházeno neúměrným průtahům. Velmi kladně 

hodnotím snahu diplomantky o zobecnění a „průřezový přístup“, kdy autorka zkoumá 

apelační a kasační princip z hlediska jejich vztahu k jiným principům opravných řízení (zákaz 

reformace i peius, beneficium cohaesionis) i k obecným zásadám dokazování a spravedlivého 

procesu, včetně zásady, že v obdobných věcech je třeba rozhodovat shodně. Díky tomu práce 

zohledňuje i nečekané souvislosti a při zachování stručnosti a přehlednosti nabývá 

encyklopedického rázu; vhodně jsou využity mj. odkazy na judikaturu Ústavního soudu. 

Pokud jde o zachování ústavněprávních garancí, autorka ve svých závěrech nedává 

jednoznačnou přednost některému ze zkoumaných principů. Akcentuje ovšem přednosti 

apelačního principu, pokud jde o zásadu přiměřenosti, zdrženlivosti a hospodárnosti řízení.  



Autorka ve vybraných dílčích otázkách postupuje velmi precizně. Podává např. velmi 

zasvěcený výklad úskalí systému kasace, pokud jde o zachování zásady reformationis in 

peius. Jindy činí relativně stručné, ale velmi přiléhavé postřehy. Viz např. výklad na str. 38 

předložené práce k mnohdy opomíjené zásadě „de similibus idem est iudicandum“: autorka si 

všímá skutečnosti, že tato zásada je v rámci apelace a kasace naplňována odlišnými 

prostředky.  

Pokud jde o prameny, lze vyzdvihnout zejména relativně široký okruh odborných 

článků, které autorka k tématu vyhledala. Jde vesměs o odborné stati velmi náročné ke studiu, 

z nichž autorka soustředěnou prací dokázala vytvořit vlastní souvislý, syntetický text. Velkým 

kladem předložené práce je její formální a jazyková úroveň. Autorka užívá kultivovaný a 

přitom jasný odborný jazyk (ne zcela běžné v případě magisterských prací).  

 

Doporučení:  

Práci doporučuji k ústní obhajobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji práci 

hodnotit jako „výbornou“ (1). 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby diplomantka shrnula své poznatky o tom, jaký 

vliv má posilování apelačního principu na jednotlivé subjekty trestního řízení a na samotnou 

rozhodovací praxi soudů.  
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