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Struktura a obsah diplomové práce: 

Diplomantka zahajuje svou absolventskou práci stručným úvodem, ve kterém vysvětluje, proč 

zvolila jako téma otázku osobní svobody jednotlivce. Osobní svobodu považuje za základní 

hodnotu naší společnosti a pokládá ji také za hodnotu, kterou Listina základních práv a svobod 

(dále jen „Listina“) klade nejvýše. V rámci základních práv, které chrání fyzickou integritu člověka 

(uvádí zásahy do práva na život a zákaz mučení), je osobní svoboda právem, do kterého je 

zasahováno nejčastěji, což je dalším důvodem pro její volbu tématu. Jako relevantní pro své úvahy 

uvádí i fakt, že se v této oblasti text čl. 8 Listiny úzce prolíná s ustanoveními Evropské úmluvy o 

lidských právech (dále jen „Úmluva“, zejm. čl. 5) a k jejich porozumění významně přispívá i 

vnitrostátní a mezinárodní judikatura. 

Vlastní obsah práce je rozčleněn na 9 věcných kapitol, v nichž autorka nejdříve vymezuje 

východiska práce a pojem osobní svobody a dále probírá spojnice a rozdíly v právní úpravě mezi 

Listinou a Úmluvou, včetně pravidel pro přípustné omezení osobní svobody dle jednotlivých 

relevantních ustanovení. Následují již mnohem podrobněji rozebrané pasáže věnované zbavení 

osobní svobody, zadržení a zatčení, vazbě a omezení osobní svobody ze zdravotních důvodů.  

Práci obsahově završuje shrnující a hodnotící závěr, následovaný seznamem použitých zdrojů a 

několika statistickými přílohami (na něž diplomantka v práci odkazuje). 

Systematika práce je v pořádku. Studentka zvolila obecnější pohled na zkoumanou problematiku, 

její snahou bylo ukázat různé formy omezení osobní svobody, aniž by se velmi detailně 

zaměřovala na jeden či dva jednotlivé typy, a této perspektivě dostála – text tak působí celkově 

vyváženě a kompaktně.  

V práci je využíván velký počet citačních zdrojů, od komentářové literatury přes značné množství 

judikatury, a to české i mezinárodní.      

 

Hodnocení formálních kritérií zpracování diplomové práce: 

Diplomová práce je na pěkné jazykové a stylistické úrovni, bohužel místy s interpunkčními a 

gramatickými chybami či překlepy (namátkou např. v závěrečných pasážích str. 70, 74, 78, 79, 80). 



Je škoda, že se je nepodařilo při závěrečném pročítání práce odstranit. Citační kultura je 

v pořádku. 

      

Hodnocení obsahu diplomové práce: 

Největší obsahovou hodnotu práce spatřuji v její kompilační kvalitě, tedy v rozebrání (v rozumné 

míře podrobnosti) mnoha aspektů, jak trestní, správní i občanské právo umožňuje zasáhnout do 

osobní svobody jedince v její fyzické podobě. Zároveň se studentka neomezila jen na popsání 

obsahu právních textů, ale zahrnula i velké množství judikatury, které svým způsobem odlehčilo 

jinak místy „až příliš suchý právnický slovník“ textů zákonů. Diplomantka pak v jednotlivých 

kapitolách poukázala i na určité problematické rysy, které provázejí např. policejní, zdravotnickou 

či soudní praxi (např. nedostatečný respekt vůči požadavkům kladeným judikaturou na obsah 

rozhodnutí o vazbě, str. 57 an.), tak návrhy nové právní úpravy (např. institut tzv. pořádkového 

zajištění, str. 49 an.).  

Z hlediska ústavněprávních principů jsem v práci neshledala nic problematického. Určité 

formulace bych volila přesněji (např. je rozdíl v „omezitelnosti“ práv a v možnosti či nemožnosti 

státu „odstoupit“ za mimořádných okolností od závazků podle čl. 15 Evropské úmluvy o lidských 

právech, str. 19, je i procesně velký rozdíl mezi „rozsudkem“ a „rozhodnutím“ Evropského soudu 

pro lidská práva, atd.), ale jedná se o – v rámci práce – přehlédnutelné momenty. 

Diplomantka si jako svůj výzkumný cíl vytýčila zodpovědět, „jak je to … s dodržováním všech … 

mezí (limitů) přípustných zásahů do osobní svobody? Odpovídá legislativa upravující přípustné 

důvody omezení osobní svobody a její aplikace ústavním kritériím, judikatuře vrcholných soudů a 

mezinárodním závazkům…? Není do osobní svobody vzhledem k jejímu významu zasahováno 

příliš často, příliš intenzivně?“ Podle mého názoru odpovědi na své otázky v práci nalezla a také 

zdůvodnila, čímž splnila hlavní úkol diplomové práce.  

Z důvodu převážně mého vlastního ústavněprávního zaměření bych ráda znala názor autorky na 

to, v jakých oblastech v rámci zkoumané problematiky například shledává určité rozdíly či 

nejasnosti v dosavadní judikatuře Ústavního soudu.        

Celkový závěr: 

Diplomovou práci hodnotím jako velmi poctivě zpracovanou. Autorka prokázala velký přehled 

v oblasti trestněprávních, správněprávních i občanskoprávních aspektů zkoumaného tématu. 

Své výzkumné otázky zodpověděla způsobem zcela odpovídajícím požadavkům na tento typ 

absolventské práce. Těším se tedy na ústní obhajobu diplomové práce. 

 

 

V Říčanech dne 18.6.2019      Miluše Kindlová 

 


