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1. Diplomová práce Kristýny Tomšů se věnuje tradičnímu tématu odůvodňování soudního
rozhodnutí, konkrétně odůvodňování trestů. Přesto je však unikátní, neboť namísto
(tradičního) přemítání, jak mají soudy odůvodňovat, se jádro práce soustředí na to, co
prvostupňové soudy v praxi (ve vztahu k odůvodňování výše trestů) skutečně dělají. Práce
tak není až tolik normativní (to jsou jen její úvodní metodologické kapitoly), jako je
empirická (kapitola osmá). Právě v tomto ohledu patří práce k průkopnickým. Většina
obdobných akademických prací se totiž omezuje buď pouze na teoretické (a k praxi
mimoběžné) pojednání, jak má vypadat řádná forma odůvodnění, eventuálně bere v potaz
jen (publikovanou) judikaturu vysokých soudů (která o skutečné praxi prvostupňových
soudů také mnoho nevypovídá).
2. Po stránce formální nutno zdůraznit, že diplomová práce má standardní rozsah (obsahuje
56 stran vlastního textu), ovšem vysoce nadstandardní formu. Práce je podložená
důkladným, nápaditým a originálním empirickým výzkumem rozhodování
prvostupňových trestních soudů. Diplomantka práci rozdělila na devět částí (prvé části
poskytují teoretický fundament pro klíčovou osmou empirickou část, která tvoří jádro
práce). Autorka píše kultivovanou angličtinou s minimem chyb.
3. Nutno ocenit početný seznam literatury. Autorka vychází též z řady anglických
publikací, což, jak musím s potěšením konstatovat, se na naší katedře u kvalitních
diplomových prací již stává bezmála pravidlem. Za velké plus posuzované práce považuji
autorčin zanícený přístup ke zkoumané problematice.
4. Po stránce obsahové třeba zdůraznit, že diplomantka se úspěšně vypořádala s náročným
tématem. Její diplomová práce přináší mimořádně zajímavé poznatky jak pro teorii, tak
pro praxi. Na závěr nemohu než uvést, že diplomová práce je výborná a bezesporu splňuje
všechny podmínky pro úspěšné obhájení.
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