Posudek konzultanta
na rigorózní práci Mgr. Jiřího Kožiny
„Právní a kriminalistické aspekty identifikačních
analýz DNA“
Problematika dokazování v trestním řízení patří k nejvážnějším trestněprocesním
a kriminalistickým otázkám a vyžaduje si neustálou pozornost v právní nauce, v legislativě
i v praxi orgánů činných v trestním řízení.
Jedním z nejmodernějších důkazních prostředků je kriminalistická genetická expertiza
DNA (analýza deoxyribonukleové kyseliny), patřící mezi nejmladší, rychle se rozvíjející
a velice efektivní kriminalistické identifikační metody, do nichž jsou vkládána velká
očekávání. Protipólem těchto jednoznačně pozitivních přínosů však jsou značná rizika, která
tato metoda může představovat z hlediska ochrany základních práv a svobod. Právě pro tuto
kontroverznost a nesnadnost tématu pokládám za velice záslužné, že si je rigorozand zvolil
za předmět své rigorózní práce.
Práce navazuje na studentovu dříve obhájenou diplomovou práci „Vybrané problémy
kriminalistické biologie“ (2010), která byla věnována převážně kriminalistické problematice.
Text nynější rigorózní práce je zcela nový, vystihuje aktuální vývoj této metody v oblasti
přírodních věd a kriminalistiky, a zároveň její složité právní aspekty. Výrazným rysem
rigorózní práce je tedy její interdisciplinární charakter. Též právní otázky jsou zkoumány
víceoborově - pokrývají oblasti ústavního práva, trestního práva procesního, policejního
práva, práva správního a dokonce i občanského práva procesního.
Posuzovanou rigorózní práci v rozsahu 164 stran textu hodnotím velice pozitivně.
Autor se opírá o široký okruh literárních pramenů, mezi nimiž nechybějí ani
zahraniční díla. V práci rigorozand osvědčil schopnost analyzovat literární prameny
a konfrontovat je s aplikační praxí. Na více místech promítá do textu své osobní zkušenosti
načerpané při konzultacích s experty a s orgány činnými v trestním řízení. Kladně je třeba
ocenit práci s judikaturou obecných soudů, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu
pro lidská práva, kterou v práci hojně cituje. Velmi cenná je komparace české právní úpravy
1

se zahraničím; autor se podrobně věnuje právnímu stavu ve Slovenské republice, ve Spolkové
republice Německu a v Rakousku. Text práce je doplněn řadou praktických příkladů
z justiční, policejní a znalecké praxe, ilustracemi a grafy se statistickými daty.
Autor si je vědom některých kritických hlasů, navrhujících změny či doplnění
současné právní úpravy, a sám se k těmto námětům vyslovuje; jeho náměty de lege ferenda
jsou uvážlivé a střízlivé.
Text je přehledně a systematicky uspořádán, jazyková úroveň textu je dobrá, způsob
formulování myšlenek je kultivovaný.
V rigorózní práci jsem neshledal žádné závažnější obsahové závady.
Domnívám se, že předložená práce plně vyhovuje požadavkům kladeným na rigorózní
práce a proto doporučuji její připuštění k obhajobě. Při ní by se rigorozand mohl blíže
zaměřit na rozbor těchto otázek:
1. „Je česká právní úprava databáze DNA profilů v zákoně o Policii ČR
vyhovující nebo je třeba ji zdokonalit?“.
2. „Pokládáte současnou úpravu překládání znaleckého posudku procesní stranou
(§ 110a TŘ) za vyhovující?“ – k tomu srov. text posledního odstavce
na str. 110 práce.

Závěrem navrhuji, aby Mgr. Jiřímu Kožinovi byl po úspěšném složení státní
rigorózní zkoušky udělen akademický titul „JUDr.“.

V Praze dne 29. března 2016.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
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