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1. Zaměření diplomové práce  a její základní koncepce  
 
Předložená diplomová práce byla zpracována jako povolené individuální téma, a to s ohledem 
na dlouhodobější hlubší zájem diplomantky o tuto problematiku, kterou prokázala v průběhu 
výuky základů trestního práva, trestní politiky a kriminologie v rámci svého studia na 
filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  
 
Diplomová práce (dále též DP) je věnována jednak analytickému výkladu nového 
trestněprávního institutu zabezpečovací detence (dále též ZD), jednak empirickému šetření 
zaměřenému na oblast výkonu ZD  v prvém období jejího uplatňování v praxi.  
 
Základní koncepce diplomové práce zaměřené na tuto problematiku musí nutně zahrnovat 
nejen trestněprávní oblast, ale i vybrané otázky správního práva a poznatky kriminologické 
povahy. Kvalitní zpracování takto koncipované DP vyžaduje proto schopnost překročit 
striktně chápané hranice jednotlivých vědních oborů, což může být pro začínající autorku, 
poměrně obtížným úkolem. O to více je pak třeba kladně hodnotit, pokud se tyto požadavky 
podaří splnit, což je právě případ posuzované diplomové práce, která nabízí zajímavý výklad 
jak právní, tak penologické problematiky trestních sankcí, zejména pak nového ochranného 
opatření zabezpečovací detence.  
 
Práce je zpracována v rozsahu 60 stran vlastního textu výkladu, obsahuje úvod, závěr, anotaci 
v českém a v anglickém jazyce, dobře zpracovaný přehled použité literatury a pět příloh.  
 
Těžiště teoretické části práce tvoří kapitoly 1-7 (s. 10-44), pojednávající (spíše popisně než 
analyticky) o právní úpravě zabezpečovací detence, včetně jejího porovnání s právní úpravou 
slovenskou. Nejde zde sice o komparativní přístup v pravém smyslu slova, ale spíše o 
srovnání vybraných ustanovení, kde se autorce podařilo na omezeném prostoru (s. 38-40)  
vyjádřit koncisně hlavní rozdíly české a slovenské trestněprávní úpravy ZD i některé zajímavé 
poznatky z praxe zajištění jejího výkonu (např. absenci odpovídajícího zařízení pro výkon ZD 
na Slovensku).  
 
Praktická část práce je obsažena v kapitolách 8-9 (s. 45-65), kde vychází autorka kromě 
interních předpisů vězeňské administrativy ze svých rozhovorů se zaměstnanci Ústavu pro 
výkon zabezpečovací detence situovaného při Vazební věznici v Brně-Bohunicích, studia 
příslušné dokumentace zde umístěných chovanců a z dalších poznatků získaných z návštěvy 
tohoto zařízení.  
 
Diplomová práce vyúsťuje v pregnantně formulovaný závěr (s.66-68), který kriticky shrnuje 
shromážděné poznatky a na jejich základě formuluje konkrétní podněty a otázky, jejichž 
včasné řešení podmiňuje úspěšnost tohoto institutu v budoucnu (jako je např. následná péče o 
chovance propuštěné ze ZD).  
 
Lze tedy konstatovat, že zaměření diplomové práce a její základní koncepce vyjádřená její 
vnitřní strukturou odpovídá v plném rozsahu deklarovanému smyslu a splňuje tak požadavek 
kladený na diplomové práce ohledně souladu cílů, kterých mělo být dosaženo se způsoby, 
jaké k tomu byly použity. 
 



2. Zvolené metody a úroveň formálního zpracování 
        
       Autorka zvolila jako hlavní metodu zpracování své diplomové práce trestněprávní 
analýzu platné úpravy. K tomu využila především sekundární analýzy literárních pramenů. Z 
provedeného rozboru pak vycházela při formulaci svých kritických postřehů a zamyšlení, 
které jsou logicky začleněny do textu jednotlivých kapitol. O využití dostupné tuzemské 
literatury svědčí  průběžně uváděné odkazy. Pečlivost a důslednost citací dokumentuje 
pozornost, kterou autorka věnovala i formální úrovni své práce. Překlepy či nepřesnosti (viz 
např. chybně napsaný název České republiky - s. 19, zařazení Bavorska mezi anglosaské 
systémy - s. 43) jsou naštěstí ojedinělé. 
       
Zpracování diplomové práce po stránce formální, včetně jejího rozsahu, tak plně odpovídá 
požadavkům na ni kladeným. Autorka zvládla dobře svou práci i po stránce stylistické. 
Přílohy zařazené na konci práce vhodně dokumentují zvolené téma.  
 
3. Doplňující otázky pro ústní obhajobu 
 
V zájmu úspěšné ústní obhajoby je účelné, aby se autorka vyjádřila k následujícím otázkám, 
popř. svůj písemný text ještě ústně doplnila: 
 

- vysvětlila určitý rozpor mezi tvrzeními ohledně smyslu ukládat zabezpečovací detenci 
mladistvým, když tuto možnost na jedné straně přesvědčivě zpochybňuje (srov. s. 33-
34), aby ji na straně druhé nepřímo doporučovala, když uvažuje o zřízení 
specializovaného detenčního oddělení v rámci některého z výchovných ústavů, popř. 
samostatného ústavu pro mladistvé (s.66); uvedla v této souvislosti odpovídající 
doporučení z Evropských pravidel pro mladistvé  pachatele s uloženými sankcemi nebo 
opatřeními Rec (2008)11; 

 
- lépe zdůvodnila skutečnost, že po více než půldruhém roce od nabytí účinnosti novely 

zavádějící zabezpečovací detenci do našeho trestněprávního systému sankcí je stále 
příslušné zařízení pro její výkon poloprázdné (v současnosti je zde umístěno jen 7 
chovanců) –  je třeba uvést jak právní, tak faktické limity; 

 
- doplnila výklad ve své prvé kapitole o výčet požadavků kladených na opatření typu naší 

zabezpečovací detence platnými Evropskými vězeňskými pravidly Rec(2006); 
 

- kriticky zhodnotila zaměření a obsah programů realizovaných v současnosti v Ústavu 
pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích. 

 
4. Celkové zhodnocení práce 
 
Posuzovanou diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě; v závislosti na tom, jak se 
autorka ve svém vystoupení vypořádá se shora uvedenými otázkami a i 
případnými připomínkami oponenta, ji lze hodnotit klasifikačním stupněm velmi dobře až 
výborně. 
 
V Praze, dne 30. srpna 2010 
 
Prof.. JUDr. Helena Válková, CSc. 
vedoucí diplomové práce 
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