
Posudek vedoucího diplomové práce:   

Ústavněprávní limity zásahů do osobní svobody 

(Veronika Fišerová) 

 

Předložená práce má rozsah zhruba 119 normostran vlastního textu včetně 315 poznámek 

pod čarou, což odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, resp. je podstatně 

přesahuje. Vedle úvodu a závěru je členěna do devíti kapitol. Nejprve jsou představena obecná 

východiska práce a vymezen pojem osobní svobody (kapitola 2. a 3.), následuje 

„metodologická“ kapitola věnovaná pravidlům její omezování a kapitola věnovaná jejímu 

zakotvení v Listině, načež jsou probrány jednotlivé formy zbavení a omezení (kapitola 6. až 9.). 

Již v úvodu si diplomantka vytyčuje cíl své práce a vymezuje dílčí otázky, na které se snaží 

odpovědět: „Z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy a na ně navazující judikatury 

vrcholných soudů však také vyplývá celá řada podmínek, které je třeba nejen při stanovení a 

provedení zásahů do osobní svobody respektovat. Jak je to tedy s dodržováním všech těchto 

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, ze kterých pro ně vyplývají nezbytné podmínky? Není do 

osobní svobody vzhledem k jejímu významu zasahováno příliš často, příliš intenzivně?“ (str. 2). 

V práci pak na tyto otázky, podle mne zdařile, skutečně odpovídá. V závěru pak svá zjištění 

rekapituluje, přičemž upozorňuje na řadu aspektů právní úpravy i praxe, které považuje za 

problematické. Hlavní výhrady má vůči nedostatečně určité právní úpravě některých institutů 

(str. 81) a také vůči některým rozhodnutím obecných soudů, jež nerespektují judikaturu ESLP 

(str. 82). Na druhou stranu však oceňuje pozitivní trend v této oblasti, majíc při tom na zřeteli 

i statistické údaje, z nichž vyplývá pokles počtu případů, kdy dochází k omezení osobní 

svobody (str. 84 a podrobněji v příloze). 

Diplomantka se mnou svou práci průběžně a opakovaně konzultovala, takže měl-li jsem 

nějaké připomínky, sdělil jsem jí je průběžně a výsledná podoba práce je – v zásadě – 

reflektuje. To činí můj úkol při psaní tohoto posudku současně snazším (není mnoho co dodat) 

i obtížnějším (není mnoho co dodat). Za silné stránky práce považuji zejména poctivé rešeršní 



zázemí (jak pokud jde o prostudovanou literaturu, tak pokud jde o judikaturu), myšlenkový 

vklad autorky (popisné pasáže střídá s vlastními úvahami a hodnocením) a komplexní přístup 

(popisuje plnou šíři různých forem omezení osobní svobody). Posledně zmíněný aspekt však 

současně může být považován za jistou slabinu: vedle sebe je tak do jedné řady postaveno 

množství různých institutů. jež se citelně liší svou závažností i četností využívání, což se 

koneckonců odráží i v poněkud nevyrovnané délce jednotlivých kapitol. Kladu si proto otázku, 

zda by bylo bývalo diplomové práci neslušelo větší zacílení, umožňující hlubší probrání užšího 

problému; ovšem pokud ano, vyčítat bych to pochopitelně musel na prvním místě sám sobě, 

protože jsem takto široké téma diplomantce v rámci úvodních konzultací sám schválil. 

Závěrem bych rád konstatoval, že práci považuji za zdařilou po formální, jazykové i 

obsahové stránce a autorka podle mého názoru prokázala, že má schopnosti, znalosti i 

dovednosti nezbytné k odborné práci. Celkově tedy docházím k jednoznačnému závěru, že 

práce je způsobilá k obhajobě, ke které ji vřele doporučuji, a pokud diplomantka i v jejím 

průběhu potvrdí své kvality, předběžně ji navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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