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        Předsedající doc. Tlapák Navrátilová přivítala přítomné členy komise a 

sdělila, že jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat 

obhajoba doktorské dizertační práce JUDr. Aleny Tibitanzlové. Uchazečka 

předložila dizertační práci věnovanou problematice Odklonů v trestním řízení. 

V úvodním slově charakterizovala uchazečka zaměření a obsah práce, její 

členění a pojetí. Vyjádřila se k vědeckým metodám a ke způsobu 

zpracování.  Uchazečka vysvětlila pojem odklonů v trestním řízení a věnovala se 

změnám současné právní úpravy. 

 

    První oponent dr. Bruna doporučil práci k obhajobě. Přednesl posudek, 

ve kterém ocenil rozsáhlou práci a její zpracování. Oponent vytkl práci chybějící 

praktický rozměr, některé neuskutečnitelné návrhy de lege ferenda a chybějící 

reflexi zahraniční právní úpravy. Položil otázku na vysvětlení názoru 

doktorandky na stigmatizaci. 

 

Druhá oponentka doc. Tlapák Navrátilová přednesla kladné doporučení a 

vyjádřila se pozitivně k systematice práce a využití bohatých pramenů a zdrojů. 

Pochválila také vlastní názory uchazečky, komparativní metody práce a 

pojednání mezinárodních a historických souvislostí odklonů, včetně definice 

pojmu.  

 

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů. 

  

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Jelínek (kladně k aktuální 

společenské závaznosti problematiky a bohaté publikační činnosti doktorandky, 

otázka k trestnímu příkazu), dr. Bruna (k pojmovým znakům termínu a 

k probační a mediační službě, k záruce), doc. Tlapák Navrátilová (k nové 



systematice trestního řádu) a JUDr. Hořák (doznání u podmíněného zastavení 

trestního stíhání, doznání k činu) a prof. Ivor (k roztříštěnosti aplikovatelnosti 

odklonů a k jejich subjektivním příčinám, otázka obligatornosti odklonu). 

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem 6/0 ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 

 

Schválili: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. (předseda) 

                 prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. (školitel) 
 

 


