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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematika vazby se těší stálému zájmu nejen teoretiků, ale 

především praktiků. Právní úprava poměrně často podléhá změnám. Rozhodování o vazbě, důvody 

vazby a trvání vazby v konkrétní věci jsou s ohledem na významný zásah do osobní svobody 

obviněného nezřídka předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu České republiky. Poměrně 

bohatá je v této oblasti též rozhodovací činnost Evropského soudu pro lidská práva. Zásadní změny 

ve vazebním právu přinesla nedávná novela trestního řádu provedená zákonem č. 459/2011 Sb. 

Téma práce je proto velmi aktuální a vhodné ke zpracování. 

 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba zejména znalosti českého trestního práva procesního, 

především pak judikatury Ústavního soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská 

práva;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – autor vyhledal a zpracoval omezené množství údajů; 

- použité metody – odpovídají tématu. 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce přehlednou i logickou 

strukturu, i když si lze představit systematikou odlišnou, založenou na členění vazebního 

práva na materiální a formální. Po nezbytném úvodu, historických a ústavněprávních 

souvislostech následuje samotný výklad institutu vazby. V práci nechybí ani úvahy de lege 

ferenda. Závěr je shrnutím stěžejních poznatků, resp. jejich zhodnocení.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citace literatury jsou 

standardní, nejsou však využívány v potřebném rozsahu. Autor využívá poznámkový aparát 

i nad rámec uvedení odkazovaných zdrojů. Okruh použitých pramenů je velmi úzký s 

ohledem na frekvenci tématu vazby v monografických zpracováních i časopiseckých 

příspěvcích. Autor se spokojil s několika málo prameny, které cituje opakovaně. Za 

podstatný prohřešek proti vědecké práci považuji odvozené citace (diplomant cituje z díla A. 

Zuckera, nikoliv však z primárního pramene, ale z monografie M. Růžičky a J. Zezulové). 

Omezený rozsah literatury a odvozené citace považuji za výraznou slabinu práce. 



2 

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant analyzuje téma místy do 

dostatečné hloubky, místy zůstává na povrchu a nedostatek se snaží zhojit svými úvahami, 

vyjádřenými leckdy až laickým způsobem, 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - text je přehledný, bez příloh či jiných doplnění. 

- jazyková a stylistická úroveň – ucházející, občas se objevují nepřesná vyjádření, často jsou 

použity nevhodné výrazy ("sveze i institut vazby", "malou náplastí je apel", "stát se 

nenamáhal", "mělo by se jednat o dva různé světy", "se nebude celá záležitost zmíněným 

způsobem zamlžovat"), gramatické chyby jsem neobjevil. 

 

 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 

Předložená práce je přijatelným zpracováním tématu. Obsahem jen tak tak dosahuje standardu 

diplomových prací.  

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 účast obhájce ve vazebním zasedání 

 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 3 (dobře) 

 

 

 

V Praze dne 20. listopadu 2014 

                                                                                                

 

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    oponent práce 


