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1. Aktuálnost (novost) tématu: Otázka Plea Bargaining v USA je vysoce aktuálním tématem, 

s to zejména vzhledem k současným pracím na novém trestním řádu. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva procesního v USA;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval dostatečné množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci: Předložená práce představuje zpracování tématu, které kvalitou zpracování 

přesahuje standard diplomové práce. Práce splňuje požadavky akademického textu, ale zároveň se 

autorovi podařilo, že se jedná o text velmi čtivý.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomant si za cíl práce vytkl popsání specifického institutu amerického 

trestního práva, tzv. Plea Bargainingu. Tento cíl se mu zcela podařilo splnit. 

 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Autor korektně cituje jiné autory a výsledky svého výzkumu a vlastní myšlenky přehledně 

odděluje od názorů jiných autorů, ze kterých je čerpáno. 

 

- logická stavba práce – Jedná se ve svém celku o velmi zdařilé zpracování tématu také po 

formální stránce, neboť má předložená práce přehlednou i logickou strukturu. Po nezbytném 

úvodu se práce zabývá historií Plea Bargainingu. Následuje kapitola popisující moderní 

pojetí Plea Bargainingu, ve které je tento pojem podrobněji vysvětlen, stejně jako jsou 

popsány podmínky jeho užití. V samostatné kapitole je pojednáno o druzích Plea 

Agreementu jakožto dohody, která je výsledkem Plea Bargainingu. V další kapitole je 

popsána role soudce v Plea Barganingu spolu s možným postupem následujícím po 

rozhodnutí soudce o dohodě. Následně jsou v práci rozebrána pozitiva Plea Bargainingu, a 

to z pohledu obviněného a státního zástupce. Obdobně je podrobně pojednáno o jeho 
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kontroverzích a negativech. Závěrem autor předmětný právní institut vyhodnocuje. 

 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – Citace literatury jsou 

standardní, oceňuji práci se zahraniční literaturou. Lze vyzdvihnout, že se autor pokoušel 

s přihlédnutím k překladům v renomovaných právních slovnících o originální překlad 

právních pojmů, které nejsou pro náš právní systém běžné. Přitom velmi vhodně v takových 

případech zároveň uvádí i znění anglického originálu těchto pojmů. 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Jak již bylo řečeno výše, autor téma 

analyzuje do odpovídající hloubky, přičemž velmi oceňuji časté uvádění vlastních názorů 

autora a vlastní hodnocení výsledků výzkumu. Právě z důvodu, že se jedná o zdařilé popsání 

zkoumaného institutu, považuji za škodu, že se autor rozhodl nepřistoupit ke komparaci 

s českou právní úpravou (byť v úvodu ji letmým náznakem zmiňuje – viz s. 6) a v práci tedy 

absentují závěry stran přenositelnosti tohoto institutu nebo jeho částí do českého právního 

řádu a tedy vůbec úvahy stran možné inspirace pro český právní řád.  

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - Text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění. 

 

- jazyková a stylistická úroveň – Vyhovující, většinou prostá zjevných gramatických chyb 

a překlepů. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Považoval byste za vhodné některé prvky Vámi zkoumaného institutu přenést do českého 

právního řádu (např. nějak modifikovat dohodu o vině a trestu)? 

 

 Považujete současnou úpravu a praxi tzv. Plea Bargainingu v USA za zdařilou, případně 

které její aspekty považujete za neproblematičtější? 

 

V Praze dne 20. února 2018 

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


