
Posudek vedoucího 

na diplomovou práci Jana Bunganiče na téma 

Materiální vazební právo a náhrada škody za vazbu 

 

Diplomová práce Jana Bunganiče o rozsahu 85 stran textu je zasvěcenou studií věnovanou 

institutu vazby. Po dohodě s vedoucím diplomové práce si kandidát omezil své zkoumání na 

okruh tzv. materiálního vazebního práva a téma rozšířil pojednáním o náhradě újmy za vazbu. 

 Téma diplomové práce je velmi významné i velmi aktuální. Není mnoho institutů trestního 

řádu, které by byly tak široce zpracovány literárně i judikaturou a které by byly současně pod 

takovým dohledem médií, jako právě institut vazby. Je to pochopitelné. Vazba znamená 

vážný zásah do osobní svobody člověka, o jehož vině nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. 

Proto by se její použití mělo pečlivě zvažovat, aby nedocházelo k jejímu zneužívání nebo 

nadužívání.  

Diplomant zpracoval práci na podkladě dostatečného počtu odborných literárních pramenů, 

s kterými správně pracuje. Diplomovou práci zhodnocuje, že autor k jejímu zpracování použil 

i zahraniční (německou) odbornou literaturu. Práci nechybí obsah, závěr, abstrakt a klíčová 

slova v cizím jazyce. Snad jen seznam zkratek by bylo žádoucí uvést na začátku práce, nikoliv 

až v jejím závěru na straně 76, kde by jej čtenář skutečně nehledal. 

Osnova práce je logická. Diplomant nejprve pojednává stručně o pojmu vazby a jejím 

historickém vývoji. Následuje rozbor širších souvislostí včetně vlivů mezinárodních. Těžiště 

práce spočívá v rozboru důvodů vazby a opatření, kterými je možné vazbu nahradit. 

Následuje kapitola pojednávající o náhradě újmy za neoprávněnou vazbu, srovnání 

s německou právní úpravou a stručný závěr, ve kterém autor konstatuje, že právní úprava 

vazby v českém trestním právu procesním v podstatě vyhovuje. Pléduje jen za širší uplatnění 

alternativ k vazbě v řízení před soudem, což je ovšem záležitost aplikační praxe. 

Práce je zpracována pečlivě i po technické stránce a je napsána živým, čtivým stylem. 

Juristický rozbor je důkladný, správný, odborně bezchybný a obecně srozumitelný. 

Podle mého názoru se podařilo autorovi vytyčený úkol splnit a práce je vypracována na 

výborné odborné i literární úrovni..  

Ústní obhajobu doporučuji orientovat na otázku: 

Předběžná opatření a jejich význam pro institut vazby. 

Hodnocení : výborně  

 

V Praze 22. 2. 2015                                                  Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


