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na diplomovou práci Michaly Šmahelové  

Problematika institutu vazby 

 

 Diplomová práce Michaly Šmahelové se skládá z úvodu, sedmi kapitol zpravidla podrobněji 

členěných, a závěru. Diplomantka rozebírá právní úpravu nejdůležitějšího zajišťovacího 

prostředku v trestním řízení. 

Za cíl své práce si autorka vytkla „souhrnný výklad o zákonné úpravě vybraných aspektů vazby 

s přihlédnutím k judikatuře…“, tj. analýzu současného právního stavu týkající se vazební 

problematiky. Obecně je třeba konstatovat, že diplomantka stanový cíl práce splnila a předložila 

práci, která představuje velmi pěkné zpracování daného tématu. 

Po formální stránce splňuje předložená práce všechny požadavky. 

Pokud jde o obsahovou stránku, osnova diplomové práce je logická, jednotlivé části práce na 

sebe vhodně navazují. Po úvodu, ve kterém vysvětluje cíl své práce a metody zpracování, 

pokračuje diplomantka v pojednání o vazbě jako institutu představujícím zásah do ústavně 

zaručených práv a svobod. Třetí kapitolu autorka nazvala „Materiální vazební právo“. Obsahuje 

podrobný rozbor jednotlivých důvodů vazby uvedených v ustanovení § 67 tr. řádu. Následuje 

kapitola o formálním vazebním právu a další kapitola o prostředcích umožňujících nahradit vazbu. 

V této spojitosti se zabývá také institutem peněžité záruky. Bylo by žádoucí, kdyby se při ústní 

obhajobě diplomantka vyjádřila k otázce, zda peněžitá záruka není institutem, který je určen pouze 

pro hospodářsky silné jedince, jak se v literatuře také uvádí. 

V dalších částech práce se diplomantka, již stručněji, věnuje rozhodování o vazbě v řízení ve 

věcech mladistvých (kapitola šestá) a nakonec vybraným aktuálním otázkám institutu vazby. 

V závěru diplomantka shrnuje obsah své diplomové práce. Vhodnější by bylo, kdyby autorka 

nastínila i některé náměty de lege ferenda. 

Obsah práce působí uceleně a podává dobrou představu o struktuře práce. 

Diplomová práce Michaly Šmahelové je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou 

doporučuji orientovat na otázku: Možnosti zdokonalení institutu vazby v budoucí rekodifikaci 

trestního práva procesního. 

 

 

 

V Praze 18. 3. 2015                                                                       JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,  


