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Posudek vedoucího na diplomovou práci Marka Dvořáka 

„Rekognice osob v trestním řízení“ 

 Diplomová práce Marka Dvořáka o rozsahu 73 stran textu (včetně úvodu a závěru) 

zpracovává tradiční procesně kriminalistické téma rekognice v trestním řízení se zaměřením 

na rekognici osob. Vzhledem k dlouhodobé stagnaci rozvoje právní nauky v oblasti zvláštních 

způsobů dokazování v trestním řízení, považuji zpracování uvedeného tématu za velmi 

potřebné. Diplomant si vybral na poměry diplomové práce velmi úzké téma, přičemž si vytkl 

za cíl především zevrubně analyzovat platnou českou právní úpravu a na základě této kritické 

analýzy a mezinárodního srovnání navrhnout zlepšení této právní úpravy. Nutno předeslat, 

že diplomant tomuto nesnadnému úkolu beze zbytku dostál a předložil k obhajobě práci, 

která je z formálního i obsahového hlediska na vysoké úrovni. 

 Diplomant použil při zpracování tématu, pro jehož zvládnutí jsou nutné znalosti nejen 

z trestního práva procesního, ale také z oboru kriminalistiky a dalších souvisejících disciplín 

(zejména psychologie), odpovídající metody. Jeho výklad právních norem je zcela 

konzistentní. Kromě schopnosti precizní právní analýzy projevil diplomant i schopnost 

formulovat vlastní názory a soustředit se na klíčové otázky (jak z hlediska teoretického, 

tak z hlediska praktického) institutu rekognice. Zvláštní ocenění zaslouží fakt, že autor 

shromáždil velké množství poznatků, které dokázal prezentovat v textu, který není příliš 

dlouhý, čímž zvýšil čtenářskou atraktivitu textu i jeho praktickou použitelnost. Za zmínku 

stojí osobitý styl psaní autora, který však není na újmu formální kvalitě textu, 

v němž se vyskytuje jen minimum překlepů či jiných formálních nedokonalostí (bohužel 

zejména v závěrečné kapitole diplomové práce). Diplomant pracuje s poměrně velkým 

množstvím českých a zahraničních pramenů, s nimiž pracuje v souladu s etickými požadavky 

na odborné kvalifikační práce. Formální úroveň citací, která zaručuje mimo jiné 

přezkoumatelnost prezentovaných poznatků, je na velmi vysoké úrovni. Opakovanou chybou 

v poznámkovém aparátu je pouze absence interpunkčního znaménka na konci poznámek 

pod čarou. Oceňuji, že autor prostudoval dosud nepřekonané a poměrně rozsáhlé dílo 

profesora Protivínského o institutu rekognice, včetně jeho dnes již obtížně 

dostupné monografie Rekognice v přípravném řízení z roku 1971. V případě, 

že by se diplomant rozhodl dále se zaobírat tímto tématem, doporučuji ve vztahu k zahraniční 

(především anglo-americké) literatuře ještě větší orientaci na literaturu knižní. 

Co se týká struktury, je práce logicky a přehledně členěna do 13 kapitol, včetně úvodu 

a závěru. Práce obsahuje seznam použitých pramenů, který je přehledně rozdělen 
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na literaturu, odborné články, judikaturu, internetové zdroje a další. Dále obsahuje shrnutí 

v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce a název práce 

v anglickém jazyce. 

 Diplomant ve stručném úvodu představuje téma rekognice, jeho praktický rozměr 

i teoretickou závažnost (ústavněprávní aspekty). Dále představuje cíle předložené práce a její 

strukturu. Úvodem do problematiky rekognice jsou pak kapitoly druhá až čtvrtá. Ve druhé 

kapitole se diplomant věnuje vymezení tohoto institutu a jeho základní klasifikaci, 

přičemž z pohledu zpracovávaného tématu správně uvádí, že se z povahy věci uplatňuje 

zejména v přípravném řízení, čímž se zásadně odlišuje od jiných důkazních prostředků. 

Ve třetí kapitole stručně zpracovává historický vývoj právní úpravy rekognice, a to od právní 

úpravy obsažené v tzv. Glaserově trestním řádu z roku 1873 až po současné znění trestního 

řádu po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Čtvrtá kapitola – nazvaná 

jako Základní charakteristika rekognice osob – se věnuje podstatě a smyslu rekognice, 

vymezení jednotlivých osob a jejich funkcí v rámci provádění rekognice a vyjmenovává 

nejčastější příčiny chybně provedené rekognice, nebo spíše přesněji řečeno okolnosti, které 

jsou příčinou chybných výsledků rekognice či mají vliv na pravdivost (objektivitu) poznatků 

z ní vzešlých. 

 Kapitola pátá se pak zevrubně věnuje jednotlivým zásadám provádění rekognice 

podle české právní úpravy, přičemž autor dělí rekognici na tři možné fáze – prvotní výslech, 

akt znovupoznání a případný dodatečný výslech. Fázi první a fakultativní třetí fázi přitom 

chápe jako pomocné fáze k samotnému aktu znovupoznání. 

 Kapitoly sedmá a osmá se věnují rekognici jako neopakovatelnému a neodkladnému 

úkonu. Diplomant – podle mého soudu správně – kritizuje nejen možnost opakování 

rekognice in natura, ale i opakování rekognice, kterou výslovně připouští současný trestní 

řád, tj. rekognice podle fotografií a rekognice in natura. Že rekognice podle fotografií 

je jen jinou formou provádění rekognice, tj. jde fakticky o opakování téhož, dokládají 

i zahraniční zkušenosti z Anglie, kde se v současné době provádí standardně tzv. video 

rekognice. Pochvalu diplomant zaslouží i za to, jakým způsobem navázal problematiku 

opakování aktu rekognice na otázku možnosti opětovného dotázání se osoby poznávající 

na osobu poznávanou v rámci jedné rekognice (srov. str. 42). 

 Následující kapitoly jsou komparativního charakteru, analyzují právní úpravu 

a provádění rekognice ve Spojených státech amerických (kapitola devátá) a v Anglii a Walesu 

(kapitola desátá). Poznatky zde získané pak autor částečně promítá do návrhů de lege ferenda 

(kapitola dvanáctá) a do závěru (kapitola třináctá), kde se jednoznačně staví za zavedení 
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provádění tzv. video rekognice i v České republice. Praktické využití za současného stavu 

může mít i kapitola jedenáctá, která rozebírá vady rekognice ve vztahu k jejich procesním 

důsledkům. 

 Velmi oceňuji, že se autor v textu pečlivě věnuje problematice sugestivnosti rekognice 

a snaze o minimalizaci nežádoucích sugestivních vlivů při jejím provádění. Z jeho úvah 

je zřejmé, že si je vědom i přirozené sugestivní povahy úkonu rekognice jako takového. 

Ojediněle nesouhlasím s názory diplomanta, například s jeho pohledem na vhodnost 

(omezeného) uplatňování tzv. skryté rekognice v určitých případech (viz str. 37 až 38). 

Domnívám se, že je nutné vycházet především z toho, že rekognice není a v žádném případě 

nemá být konfrontací. Práva obviněného (či obhajoby jako celku) pak podle mého názoru 

daleko lépe (než zapovídání tzv. skryté rekognice v určitých případech) zajistí věrná video 

dokumentace provedeného úkonu, a to například prostřednictvím tzv. 360° kamery, 

která umožní po provedení tohoto úkonu obhajobě (ale i orgánům činným v trestním řízení) 

v jakýkoli okamžik provádění rekognice detailně zkoumat chování (včetně verbálních projevů 

nebo například i pouhé mimiky) všech osob, které se rekognice zúčastnily. 

 Autor by se při obhajobě diplomové práce mohl podrobněji vyjádřit k možnosti 

provádění tzv. video rekognice podle současné právní úpravy. 

 Diplomová práce Marka Dvořáka je vynikajícím zpracováním problematiky rekognice 

a je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Diplomant navíc prokázal schopnost 

precizní právní analýzy a rovněž schopnost soustavné a systematické práce. Předložená 

diplomová práce může sloužit jako pevný základ pro další zpracování tématu ze strany 

diplomanta. 

 Práci doporučuji k obhajobě. 

 Diplomovou práci navrhuji ohodnotit klasifikačním stupněm 1. 

 

 

 

 V Praze dne 16. června 2017 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


