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1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorka si zvolila za téma diplomové práce problematiku institutu 
vazby, která je vzhledem k historii tohoto procesního institutu v literatuře poměrně dobře 
zpracovaná. Vzhledem k nedávné novelizaci trestního řádu (zák. č. 459/2011 s účinností 
od 1. 1. 2012) lze zvolené téma považovat za aktuální a vhodné ke zpracování.  
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti především z  trestního práva, zejména z oblasti 
trestního práva procesního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – autorka vyhledala přiměřené množství informací;  
- použité metody – odpovídající tématu. 

 
 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce – autorka si stanovila za cíl práce „podat přinejmenším základní obraz o 
otázkách zákonné úpravy institutu vazby v právním řádu České republiky a provést 
charakteristiku několika zajímavých nálezů Ústavního soudu České republiky a Evropského 
soudu pro lidská práva“; cíle se ji podařilo v zásadě dosáhnout; některé instituty by bylo 
možné rozebrat podrobněji; závěr práce je největší slabinou práce, neboť v něm 
nenalezneme zhodnocení dosažení cíle práce a je pouhým slovním popisem obsahu kapitol; 

- logická stavba práce – předložená práce má přehlednou a logickou strukturu, autorka 
přechází od obecných otázek k jednotlivostem (historické souvislosti, ústavněprávní a 
mezinárodněprávní rámec osobní svobody a limity jejího omezení, materiální a formální 
vazební právo, zvláštnosti vazby u mladistvého, vazba v právním styku s cizinou), které 
v souladu s použitou literaturou rozebírá; práce působí dojmem homogenního celku; 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – okruh použitých pramenů 
je odpovídající; cizojazyčná literatura není zastoupena; internetové zdroje jsou využívány 
zcela minimálně; kromě odkazovaných zdrojů poznámkový aparát autorka nevyužívá; 
seznam pramenů je řazen podle abecedního pořadí autorů; autorka prokázala schopnost 
tvůrčího zpracování dostupné literatury; určitou nedbalost při zpracování je třeba autorce 
vyčíst ve vztahu k citacím judikatury (např. poznámka pod čarou č. 69, 71); 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – s ohledem na šíři tématu dostačující; 
- úprava práce (text, grafy, tabulky) - text je přehledný, grafy a tabulky nebyly využity; 
- jazyková a stylistická úroveň – po jazykové stránce je práce na dobré úrovni, gramatické či 
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pravopisné chyby nejsou ani četné ani závažné. Stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

4. Případné další vyjádření k práci: Diplomová práce představuje standardní zpracování 
zvoleného tématu. Zásadní výtka se týká závěru práce. Nic neříkající závěr snižuje jinak v celku 
pěknou úroveň práce. Závěr je slovním popisem obsahu práce (bez hodnocení, bez shrnutí 
stěžejních myšlenek, bez zhodnocení dosažení cíle práce). Škoda.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

 Možnost podání opravného prostředku proti příkazu k propuštění obviněného z vazby 
dle § 73b odst. 6. 

 
 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě.  
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň:  2 (velmi dobře)  
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Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 
      oponent práce     


