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1. Aktuálnost (novost) tématu:   Jedná se o téma stále aktuální a to nejen vzhledem 

k připravované rekodifikaci trestního řádu, ale i vzhledem k četnosti případů řešených v této 

otázce Ústavním soudem. 

  

2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti  z oblasti trestního práva hmotného  a   

  procesního, penologie, 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal k tématu značné       

              množství údajů a podkladů, které vhodně zpracoval 

 - použité metody – odpovídající tématu. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

           - splnění cíle práce - splněn 

           - samostatnost při zpracování tématu - zachována 

           - logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena 

  - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citováno dle       

    vědeckých pravidel 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant se daným tématem  

 zabýval poměrně do hloubky a snažil se najít vlastní úhly pohledu, které také  

 blíže analyzoval, 

           - úprava práce (text, grafy, tabulky)  - přehledná 

           - jazyková a stylistická úroveň - kvalitní 

 

4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným  zpracování zvoleného tématu. 

Autor se problematice věnuje poměrně do hloubky, což svědčí i o rozsahu práce, která značně 



překračuje rozsah stanovený pro diplomové práce, v daném případě to však rozhodně není na 

škodu. Poněkud nestandardní je však pojetí celého výkladu v 1. osobě množného čísla. 

Oceňuji snahu autora o zaujetí vlastních názorů a stanovisek k jednotlivým okruhům témat. 

Ztotožňuji se zejména s názorem autora, že v rámci současné právní úpravy existují jisté 

rezervy v naplňování principu subsidiarity vazby. Lze se tak ztotožnit zejména s návrhy, aby 

byla rozšířena škála opatření nahrazujících vazbu tak, aby orgány činné v trestním řízení 

získaly více prostoru k tomu, aby mohly obviněného ponechat na svobodě. 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Autor by se mohl blíže vyjádřit k návrhu 

možného zavedení určité formy elektronického monitoringu obviněných jako možné náhrady 

za vazbu, zejména pro jaké případy by tato možnost byla vhodná a pro které nikoli a jak 

vnímá zavedení této možnosti ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2 
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