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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce je bezpochyby aktuální jednak vzhledem k nedostatečné aplikaci institutu 

dohody o vině a trestu v české aplikační praxi, jednak z důvodů stále připravovanému 

novému trestnímu řádu. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti českého trestního práva procesního stejně jako, a 

to zejména, americké trestněprocesní úpravy, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracoval, 

- použité metody – odpovídající 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 velmi vhodné zpracování zvoleného zpracování tématu, které 

je v rámci srovnání s ostatními kvalifikačními pracemi nadstandardní povahy. Diplomovou 

práci lze hodnotit jako velmi odborně slušnou, kdy se český čtenář může v mnohém poučit. 

Autor se snaží přiléhavě předložit překlad různých pojmů, tak aby je vymezil co možná 

nejlépe. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor sice explicitně nestanovil cíl práce, ale lze za něj považovat přiblížení, popis a 

analýzu zkoumaného institutu, kdy tento cíl lze považovat za splněný. 

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

Diplomant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

připomínky. 

- logická stavba práce: 

Diplomant předložil formálně vhodně strukturovanou práci, která je dobře systematicky 

členěna. Po úvodní kapitole deskribuje historii institutu Plea Bargaining, následuje kapitola 



o jeho moderním pojetí včetně aplikačních premis, otázek a postupů. V kapitole čtvrté se 

autor zabývá jednotlivými druhy zkoumaného institutu. Následuje role soudce v Plea 

Bargaining a jeho průběh. Za velmi zdařilé, obsáhlé a nikoliv pouze popisné lze považovat 

kapitolu sedmou a osmou, která analyzují plusy a minusy institutu Plea Bargaining, a to 

z různých úhlů pohledu. Poslední kapitolou předkládané práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 
Autor užil dostatečné množství zdrojů, a to ať už knižních, tak elektronických. Vzhledem 

k tématu absentuje česká literatura. Judikatura užita rovněž. Seznam literatury není řazen 

abecedně. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 
Diplomant předložil práci, která není popisná a autor v ní prezentuje vlastní názory, což lze 

ocenit. Jedná se navíc o téma práce spíše raritní. Lze snad pouze vytknout absenci 

komparaci a případné návrhy de lege ferenda pro českou právní praxi. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Grafy, tabulky či přílohy neobsahuje. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovní, gramatické chyby se objevují v akceptovatelném množství. 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Srovnejte Plea Bargaining s dohodou o vině a trestu a předneste možnost jejího užití 

v českém právním řádu. 

 

 

V Praze dne 1. dubna 2018 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


