
Posudek vedoucího práce na rigorózní práci 

Mgr. Aleše Stluky na téma 

„Právní institut vazby v trestním řízení“

I. Kandidát předložil rigorózní práci čítající 153 číslovaných stran textu včetně úvodních 

stran,  obsahu, seznamu literatury a resumé.  Vlastní  text  práce činí  139 stran.  Zvolená 

problematika  je  v odborné  literatuře  zpracována,  avšak  lze  ji  považovat  za  aktuální 

zejména s ohledem na význam institutu vazby pro trestní řízení jako takové. Autor si za 

cíl práce vytkl „právnicky jasně a současně systematicky popsat institut vazby v kontextu 

s ústavně  právní  úpravou  i  trestněprávním  vymezením  a  formulovat  recentní  právní 

úpravu institutu vazby v českém právním řádu jako celku“. Slovy autora se má jednat „o 

předložení  jednoho  z možných  přístupů  uchopení  vazby  jako  právního  problému,  kdy 

hlavním kriteriem práce  je  správná interpretace  nikoli  jen  právních norem,  jež  je  zde 

předkládána jako hlavní podmínka úspěšné praktické aplikace zákona“.

II. Obsah práce tvoří 3 části, když každá z těchto částí je dále členěna na hlavy, některé 

hlavy  dále  na  oddíly.  Takové  rozvrhnutí  práce  je  velmi  logické  a  přehledné.  Přitom 

přechází  od obecnějšího pojednání  o  tématu,  cíli  a  základních pojmech práce (část  I., 

hlava  II.),  o  obecných  tezích  týkajících  se  vazby  jako  takové  zahrnujících  základní 

principy  trestního  řízení  či  vymezení  pojmu  vazby  (část  II.,  hlava  III.,  oddíl  I.)  k 

jednotlivým ustanovením trestního řádu upravujících vazbu. Tuto část práce pokládám za 

velmi  zdařilou,  neboť  nám  předkládá  velmi  zajímavý  a  neotřelý  pohled  autora  na 

jednotlivé instituty týkající se vazby. Nejedná se pouze o výkladovou, resp. popisnou část 

práce,  jak by se mohlo zdát,  ale rigorosant zde formuluje postřehy i z jiných právních 

odvětví, které přinášejí nový pohled na probíranou problematiku.  Třetí část uvozená jako 

hodnotící  obsahuje  vcelku  podrobnou  komparaci  české  právní  úpravy  s úpravou 

slovenskou, ačkoli oddíl je ambiciózně nazván „komparace s jurisdikcí cizích států“. Zde 

by se tedy dalo očekávat srovnání s vícero právnímu řády než jen se slovenským. Další 

části  pak  zahrnují  pohled  na  vazbu prostřednictvím judikatury  Evropského soudu  pro 

lidská  práva,  Ústavního  soudu  ČR  a  vyšších  soudů  v ČR.  Část  práce  zabývající  se 

judikaturou považuji za slabší, neboť se autor omezil pouze na shrnutí některých právních 



názorů soudů bez bližšího vysvětlení a jednotlivé právní věty jsou zde položeny vedle 

sebe bez viditelného autorova záměru. Závěr práce je však velmi kvalitní a svědčí o tom, 

že autor se tématem zabýval komplexně.

III. Práce se řadí mezi práce vysoké úrovně, a to jak po stránce obsahové, tak formální. 

Předkládané  dílo  má  logickou  strukturu  a  je  členěno  velmi  přehledně.  Názory  autora 

prezentované v práci zcela odpovídají dostupné literatuře, kterou správně a v potřebném 

rozsahu cituje, ačkoli seznam použité literatury by mohl být pro práci tohoto druhu jistě 

obsáhlejší.  Postrádám též  širší  alespoň  okrajovou  komparaci  se  zahraničními právními 

úpravami. Celkově je patrno, že rigorosant se tématu věnuje dlouhodobě a při zpracování 

práce  prokázal  hlubokou znalost  problematiky,  přičemž  je  zcela  jasně  patrné,  že  jeho 

znalosti tuto problematiku značně přesahují. Ve zpracované problematice se velmi dobře 

orientuje.

Stylisticky a jazykově je práce na výborné úrovni, téměř se neobjevují chyby gramatické 

či pravopisné. Názory prezentované autorem jsou argumentačně podpořeny. 

IV. Otázky a náměty k obhajobě:

Uveďte,  zdali považujete současnou úpravu vazebního řízení za postačující,  popř. 

jaké změny by jste navrhl (přihlédněte k věcnému záměru nového trestního řádu).

V. Závěrem  lze  konstatovat,  že  předložená  práce  splňuje  obsahové  a  formální 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

V Praze dne 15. listopadu 2010

Doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
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