
Posudek konzultanta na rigorózní práci Mgr. Zuzany Bye  

na téma  

„Zabezpečovací detence v České republice  

a její právní úprava v Anglii a Walesu“ 

 

Předmětem předložené rigorózní práce je nově zavedená trestněprávní sankce, se kterou 

aplikační praxe teprve sbírá první zkušenosti. Vzhledem k tomu, že zabezpečovací detence je 

určena osobám stiženým duševní poruchou, u nichž selhávají způsoby léčby uplatňované 

v rámci ochranného léčení, je aktuálním požadavkem nejen hodnocení právní úpravy 

podmínek pro její ukládání, ale také zákonného rámce určujícího zvláštní pravidla jejího 

výkonu.  Zabezpečovací detenci jakožto nejzávažnější sankční prostředek trestního systému 

(vedle doživotí) je přitom potřebné hodnotit v širším společenském kontextu a přihlížet i 

k odpovídajícím úpravám zahraničním. Z uvedených potřeb jednoznačně vyplývá, že téma 

rigorózní práce je vysoce aktuální. 

  

Zpracování problematiky klade nároky na důkladnou znalost teoretického pozadí sankčního 

práva a všestranné studium institutu zabezpečovací detence (z hlediska trestněprávního i  

lékařského, resp. psychiatrického). Komplexní pohled na tento institut pak vyžaduje i 

zevrubnou znalost dosavadní praxe ukládání a výkonu zabezpečovací detence, včetně jejího 

materiálního a personálního zabezpečení. Orientace práce na obdobný institut existující 

v Anglii a Walesu je nadto spojena s nároky na studium zahraničních pramenů. Autorka ve 

své práci uvedených přístupů v patřičné míře využila.  

 

Práce čítá 135 stran (včetně seznamu použité literatury a resumé). Výklad je rozvržen do dvou 

částí (Právní úprava v ČR, Zabezpečovací detence v právní úpravě Anglie a Walesu), které 

jsou  dále vnitřně členěny na kapitoly a podkapitoly. Zvolené členění přispívá k přehlednosti 

textu a usnadňuje orientaci v práci. 

 

Cílem   práce, který autorka výslovně v úvodu formuluje, je jednak hledat odpověď na otázku, 

zda institut zabezpečovací detence v ČR plní svůj účel a s jakými aktuálními problémy se 

v našich podmínkách potýká, jednak srovnat české pojetí zabezpečovací detence s pojetím v 

Anglii a Walesu a z tohoto srovnání vyvodit event. náměty ke zdokonalení zkoumaného 

institutu.  Již předem lze konstatovat, že autorce se podařilo vytčeného cíle dosáhnout.  



Po metodologické stránce práce vychází ze studia širokého okruhu tuzemské a zahraniční 

literatury, aktuálních internetových zdrojů a statistických dat. Konkrétní praktické poznatky o 

výkonu zabezpečovací detence autorka získala i na základě osobního rozhovoru s primářem 

psychiatrického oddělení Vazební věznice Brno, kde se nachází ústav pro výkon 

zabezpečovací detence.  

 

Autorkou zvolená systematika odpovídá celkovému zaměření práce. V první části práce, 

věnované právní úpravě zabezpečovací detence v ČR, se autorka zabývá následujícími okruhy 

problémů: historií problému detence, postavením zabezpečovací detence v systému trestních 

sankcí, kategoriemi pachatelů, jimž je zabezpečovací detence určena, právní úpravou 

podmínek ukládání a výkonu zabezpečovací detence a jejími současnými úskalími, praktickou 

stránkou výkonu zabezpečovací detence a problémem postdetenční péče. Ve druhé části, 

zaměřené na právní úpravu zabezpečovací detence v Anglii a Walesu, autorka rozebírá 

zejména vývoj anglické verze detence, současné uspořádání detenčního programu a jeho 

legislativní zakotvení, vymezení okruhu osob, jimž je detence určena, způsob ukládání 

detence a jejího výkonu a zapojení širší veřejnosti k dosažení účelu detence a všímá si i 

stěžejních vlivů, které se podílely na utváření anglického detenčního programu. V závěru 

práce pak autorka srovnává českou a anglickou koncepci detence a upozorňuje na řešení 

některých otázek, které může být podnětné pro českou právní úpravu.  

 

Výklad je zajímavý a svědčí o tom, že se autorka s problematikou do potřebné hloubky 

seznámila. Oceňuji zejména výklad o obsahu výkonu zabezpečovací detence na str. 68 a násl., 

v němž autorka velmi výstižně ukazuje na zvláštnosti zacházení s chovanci a upozorňuje na 

některé nedostatky platné právní úpravy (viz zejm. str. 79), a výklad o anglickém pojetí 

detence v druhé části práce (str. 90 a násl.), který velmi podrobně seznamuje s tamním 

přístupem a řešením této problematiky. Za promyšlené a přínosné považuji i závěry práce 

plynoucí z komparace české a anglické právní úpravy, obsažené na str. 122 a násl.  

 

K práci mám jen několik málo připomínek. V práci postrádám výraznější hodnocení 

legislativních aktivit spočívajících v rozšiřování okruhu pachatelů, jimž je možno uložit 

zabezpečovací detenci (str. 33). Autorka by tyto aktivity měla hodnotit i s ohledem na závěry 

o nedostatečné kvalitě znaleckých posudků, které v práci uvádí na str. 36. Přehled o 

zahraničních detenčních ústavech (na str. 81) by měl být prověřen, pochybnosti mám o 

existenci polského zařízení pro společensky nepřizpůsobivé multirecidivisty.  



Práce se dobře čte, je psána vyzrálým odborným stylem. Také po formální stránce je 

zpracována pečlivě. 

 

Hodnocení uzavírám konstatováním, že posuzovaná práce plně odpovídá požadavkům 

kladeným na práce rigorózní. Jednoznačně ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě by se  autorka mohla zabývat hodnocením změn v právní úpravě zabezpečovací 

detence, které přinesla novela trestního zákoníku č. 330/2011 Sb. 

  

 

        JUDr. Marie Vanduchová, CSc.   

V Praze dne  9. 12. 2011  

 


