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1. Aktuálnost (novost) tématu: téma je velmi aktuální s ohledem na přetrvávající problém
přeplněnosti věznic i vazebních věznic a s ohledem o snahu snižování zásahu do
osobní svobody v průběhu trestního řízení. Přestože právní úprava vazby počítá
s využitím zkoumaného institutu již několik let, praktické využití v souvislosti s
institutem vazby bylo ale do praxe začleněno až v poslední čtvrtině roku 2018.
2. Náročnost tématu na:
- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva
procesního a ústavního
- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala dostatečné
množství údajů a podkladů
- použité metody – odpovídající tématu.
3. Kritéria hodnocení práce:
-

splnění cíle práce – splněn

-

samostatnost při zpracování tématu – zachována

-

logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena

-

práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací –
citováno dle vědeckých pravidel, cizojazyčná literatura využita v dostatečné míře

-

hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se
tématem zabývala dostatečně do hloubky, uvedla vlastní úhly pohledu a návrhy
řešení k dané problematice

-

úprava práce (text, grafy, tabulky) – přehledná, obsahuje grafy a tabulky

-

jazyková a stylistická úroveň – kvalitní, text psaný čtivou formou, gramatické
chyby se vyskytují pouze občasně.

4. Případné další vyjádření k práci:
Práce je rozčleněna mimo úvodu a závěru do šesti kapitol logicky na sebe navazujících.
V první kapitole je definován pojem elektronického monitoringu, popsán historický
vývoje systému a v současnosti využívané technologie. Ve druhé kapitole diplomantka
využívá zkušenosti ze zahraničních úprav. Třetí kapitola se snaží vymezit základní
aspekty institutu vazby a vazebního práva při respektování jeho tradičního dělení na
materiální vazební právo a formální vazební právo. Ve čtvrté kapitole je obsažen
základní popis možností náhrady vazby a zároveň i rozbor právní úpravy elektronické
kontroly při nahrazení vazby a

její uplatnění ve vztahu k jednotlivým opatřením

nahrazujícím vazbu. Zahraniční zkušenosti s využitím elektronického monitoringu jsou
obsaženy v kapitole páté. V šesté kapitole diplomantka hodnotí aktuální právní úpravu
elektronické kontroly při nahrazení vazby v České republice.
Práci hodnotím jako kvalitní, kdy se diplomantka zabývala nejen naší právní úpravou,
ale čerpala zkušenosti i z několika zahraničních právních úprav. Přínosná je zejména
analýza zahraničních zkušeností a snaha o využití zkušeností pro českou právní úpravu.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Při obhajobě by se diplomantka mohla zaměřit na vysvětlení svého názoru na vhodnost
zavedení elektronické kontroly i v souvislosti s nahrazením vazby peněžitou zárukou dle §
73a tr. řádu (str. 77).
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.
7. Navržený klasifikační stupeň: 1
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