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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Kateřiny Janulkové 

„Rekognice“ 

 Rigorózní práce Mgr. Kateřiny Janulkové o rozsahu 112 stran textu (včetně úvodu 

a závěru) zpracovává tradiční procesně kriminalistické téma rekognice v trestním řízení, 

které se z hlediska stadií trestního řízení týká zejména řízení přípravného. Vzhledem 

k dlouhodobé stagnaci rozvoje právní nauky v oblasti zvláštních způsobů dokazování 

v trestním řízení, považuji zpracování uvedeného tématu za velmi potřebné. Rigorozantka 

si vybrala poměrně úzké téma, přičemž si vytkla za cíl především zevrubně analyzovat 

platnou českou právní úpravu a vyjasnit její vady a nejasnosti s rekognicí spojené. 

Právní úpravu a provádění rekognice hodnotí nejen z hlediska její správnosti, 

ale také z pohledu účelnosti. Nutno předeslat, že autorka nesnadnému úkolu beze zbytku 

dostála a předložila k obhajobě práci, která je z formálního i obsahového hlediska na vysoké 

úrovni. Správně uvádí i důvody zpracování tématu, jejichž podstatou je význam tohoto 

procesního úkonu v rámci procesu dokazování v trestním řízení. Z hlediska vědeckého 

(či odborného) si rigorozantka správně všímá nedostatečné pozornosti věnované 

tomuto institutu v současné české nauce. 

 Co se týká struktury práce, ta je přehledně a logicky členěna do devíti kapitol, kterým 

předchází úvod a po kterých následuje závěr. Práce obsahuje seznam použitých zkratek, 

seznam použité literatury, abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém 

a anglickém jazyce a název práce v angličtině. Nutno předeslat, že jednotlivé kapitoly 

jsou svou kvalitou a rozsahem srovnatelné, vždy úměrné svému tématu. Rigorózní práce 

je jako celek velmi konzistentní. 

 Po stručném úvodu, v němž rigorozantka stanovuje cíle a důvody svého zkoumání 

a stručně představuje strukturu své práce, následuje kapitola první, která je jakýmsi úvodem 

do problematiky, neboť zde charakterizuje povahu rekognice, její subjekty a objekty, fáze 

rekognice a uvádí některé aspekty jejího provádění. Zajímavý je zde názor autorky ohledně 

možnosti neprovádět rekognici v případě, v němž lze očekávat s ohledem na absenci popisu 

poznávané osoby u výslechu poznávající osoby nebo s ohledem na vlastní pochyby 

poznávající osoby nízkou věrohodnost rekognice (srov. str. 16 rigorózní práce). Obecné 

doporučení k neuskutečnění rekognice v případech, v nichž není jediným důkazem, 

nepovažuji za správné. Autorka se však vhodně (nutno říci na mnoha místech práce) věnuje 

negativním jevům, které souvisí se sugestivními vlivy v rámci rekognice. 
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 Druhá kapitola se věnuje klasifikaci institutu rekognice a některým jejím zvláštním 

druhům, například rekognici mrtvoly, rekognici zvířat a rekognici nemovitých věcí. 

Po porovnání názvu kapitoly a jejího obsahu vidím drobný nesoulad. Vhodnější by podle 

mého názoru bylo věnovat samostatný výklad druhům rekognice a samostatnou kapitolu 

metodám rekognice, v rámci níž by byla pozornost věnována zvláštnostem přípravy 

a provádění jednotlivých druhů rekognicí. Závěry obsažené v této kapitole jsou však zcela 

konzistentní a vycházejí z pečlivého rozboru odborné (vědecké) literatury. 

 Kapitola třetí pak odlišuje rekognici od dalších (příbuzných) kriminalistických metod, 

resp. důkazních prostředků, tj. výslechu a některých tzv. zvláštních způsobů dokazování 

ve smyslu § 104a až 104e trestního řádu. 

 Jádrem práce je kapitola čtvrtá, která podrobně rozebírá právní úpravu rekognice a je 

velmi povedeným vstupem k dalším problematikám týkajícím se rekognice, které jsou 

rozebrány v kapitole páté (kriminalistické zásady a pravidla přípravy a provedení rekognice), 

šesté (problematika neodkladnosti a neopakovatelnosti rekognice), sedmé (například 

problematika vad a některých nejasností rekognice) a osmé (např. dokumentace rekognice, 

hodnocení rekognice a její důkazní význam). Práce obsahuje velmi kvalitní pasáže, 

které ukazují velký přehled autorky v dané problematice a schopnost formulovat velmi 

výstižně vlastní myšlenky a závěry. Za všechny lze poukázat na rozbor problematiky týkající 

požadavku na rekognici osoby spočívající dle trestního řádu v tom, že osoby přivzaté 

se od osoby poznávané „výrazně neodlišují“ (str. 56 až 62 rigorózní práce). Rigorozantka 

zde správně hovoří o požadavku podobnosti, přičemž si všímá nejen podstatných rozdílů, 

ale i drobných nuancí v judikatuře k této otázce. Náležitou pozornost věnuje i speciální vnější 

úpravě vzhledu osob. 

 V kapitole deváté se autorka věnuje právní úpravě rekognice ve Velké Británii, která 

podle mého názoru může být velmi inspirativní pro naší právní úpravu (např. úvahy de lege 

ferenda ve vztahu k připravované rekodifikaci trestního řádu). 

 Rigorozantka použila 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. Její výklad právních norem je zcela 

konzistentní. Kromě schopnosti precizní právní analýzy projevila rigorozantka 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 autorka má 

charakteristický styl psaní a prezentuje text, který je velmi čtivý. Autorka pracuje s poměrně 

velkým množstvím českých a zahraničních pramenů, s nimiž pracuje v souladu s etickými 
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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 nejednotnost citací, pokud jde o pořadí vydání publikace. 

Oceňuji, že autorka prostudovala 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. 

 Jako drobné nedostatky, které lze ovšem s ohledem na celkovou kvalitu práce označit 

spíše jako náměty pro budoucí tvůrčí činnost autorky, hodnotím absenci větší snahy 

o formulaci konkrétních návrhů de lege ferenda a podrobnější analýzu možnosti využití 

některých postupů užívaných v zahraničí, zejména ve Velké Británii. 

 Rigorózní práce Mgr. Kateřiny Janulkové je vynikajícím zpracováním problematiky 

rekognice a je plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. Autorka prokázala schopnosti 

precizní právní analýzy, soustavné a systematické práce s prameny a zejména schopnost 

jasným a srozumitelným způsobem formulovat své vlastní názory. 

Autorka by se při ústní obhajobě rigorózní práce mohla vyjádřit k možnosti provádění 

tzv. video rekognice podle současné české právní úpravy. 

 

 

 

 V Praze dne 5. října 2017 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


