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 Předložená rigorózní práce obsahuje 122 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, třinácti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je dosti obsáhlý a zahrnuje samozřejmě i práce zahraničních autorů. Po 

formální stránce splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku, která rozhodně nepatří mezi 

tradiční témata rigorózních prací. Nadto ve své práci komparuje i zahraniční úpravu, 

která může být vhodným podnětem pro relativně novou úpravu českou. Z tohoto 

pohledu se jedná o téma přínosné a aktuální. 

 

 Po obsáhlejším úvodu, ve kterém autor nastiňuje cíl a zaměření své práce, se 

nejprve stručně věnuje vývoji přístupu k duševně postiženým osobám, které se 

dopustily trestného činu nebo činu jinak trestného, a dále místu zabezpečovací detence 

v systému trestních sankcí.  

 

Autorka správně reflektuje vývojové tendence v otázce zacházení s pachateli, 

které našly odraz i v české právní úpravě, jakož i pojetí detence jako prostředku ultima 

ratio při ochraně společnosti. Kritika nekomplexnosti právní úpravy výkonu 

ochranného léčení je zajisté důvodná. Rozbor zákonných podmínek pro ukládání 

zabezpečovací detence je zpracován pečlivě a přehledně. Souhlasit třeba s výhradou 

autorky k tomu, že stávající krátkodobé vyšetření nebývá dostatečné pro spolehlivé 

posouzení otázky, zda uložit zabezpečovací detenci nebo ochranné léčení.  

 

Namístě je rovněž požadavek vzájemné prostupnosti obou institutů, a to pokud 

jde o ochranné léčení nejen v ústavní, ale rovněž i v ambulantní formě. Autorce nelze 

upřít určitou opodstatněnost kritiky faktu, že zabezpečovací detenci lze uložit i osobě 

mladistvé, byť i v tomto případě by bylo možno uvést argumenty pro takový postup. 

Naproti tomu argumenty proti tzv. preventivní detenci jsou přesvědčivé. Záslužně se 

autorka nevyhýbá ani velmi složité otázce tzv. retroaktivity detence, která vyvolávala 

v praxi i v teorii diskusi. Pro méně zasvěceného čtenáře je velmi cenná partie o 

faktickém obsahu výkonu zabezpečovací detence, včetně otázek vybavení a 

„fungování“ ústavu pro její výkon. 

 



 

Druhá část práce představuje zajímavý a podnětný exkurz do právní úpravy 

detenčních opatření v Anglii a ve Walesu.  

 

V závěru své práce pak autorka jednak shrnuje zásadní poznatky, ke kterým ve 

své práci dospěla, a jednak srovnává právní úpravu a faktickou realizaci detence 

v České republice a ve Velké Británii, přičemž britskému programu přiznává řadu 

předností. 

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi dobrou. Autorka 

prokázala hlubokou znalost zvolené problematiky, včetně jejího dosavadního 

literárního zpracování. Rovněž osvědčila znalost praktických aplikačních a 

realizačních problémů, s nimiž se lze při ukládání a výkonu zabezpečovací detence 

setkat. Nesporným kladem rovněž je svědomitost zpracování a pečlivost provedené 

komparace. Autorka nesporně prokázala schopnost samostatné odborné tvůrčí práce. 

Po obsahové i po formální stránce je předložená rigorózní práce zajisté způsobilým 

podkladem pro ústní obhajobu.  

 

 Pří ústní obhajobě své práce by se mohla autorka vyjádřit k otázce, jaké důvody 

vedly v roce 2008 k tomu, že zabezpečovací detence byla zařazena mezi ochranná 

opatření, která lze uložit mladistvému. 

 

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě rigorózní práce a po úspěšném složení 

ústní zkoušky byl Mgr. Zuzaně Bye udělen titul doktora práv.  
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