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Hodnocení 

diplomové práce Michaly Šmahelové na téma 

Problematika institutu vazby 

Diplomová práce o rozsahu 76 stran vlastního textu je zpracována na velmi pěkné odborné i 

literární úrovni. Je věnována aktuálnímu tématu – institutu vyšetřovací vazby v českém trestním 

řízení. 

Struktura práce se logicky odvíjí od úvodních úvah pojednávajících o historii právní úpravy a o 

ústavněprávní rovině a také mezinárodněprávních souvislostech. V kapitole třetí se autorka zabývá 

tzv. materiálním vazebním právem. Na uvedenou kapitolu organicky navazuje kapitola věnovaná 

tzv. formálnímu vazebnímu právu. Následují kapitoly věnované alternativám za vazbu, specifikům 

vazby v řízení ve věcech mladistvých a vybraným aktuálním otázkám institutu vazby. Diplomovou 

práci uzavírá stručným závěrem, ve kterém diplomantka pléduje pro zjednodušení tzv. formálního 

materiálního práva, tj. rozhodování o vazbě. 

Diplomantka vychází z poměrně širokého okruhu české odborné literatury, s kterou vhodně 

pracuje. Uvážlivě používá i judikatury. Mezi prameny práce nalézáme také internetové odkazy, 

které správně cituje. 

Z obsahu práce jednoznačně vyplývá, že autorka se s prameny, které uvádí, skutečně seznámila. 

Po obsahové stránce diplomová práce obsahuje rozbor základních otázek zejména materiálního 

vazebního práva. Práce neobsahuje věcné chyby či nedostatky. Výklad je podrobný v rozsahu 

stanoveném pro diplomové práce. 

Na některých místech by bylo žádoucím, kdyby diplomantka sama vyjádřila svůj vlastní názor 

k dané otázce, a neopírala svůj výklad jen o sdělení autorit. Například pojednává-li o otázce 

přiměřenosti délky trvání vazby a cituje-li jen názor vrchní státní zástupkyně v Praze, bylo by 

žádoucí buď citovat i druhou stranu, tj. stranu obhajoby, anebo ještě lépe uvést, co si o délce trvání 

vazby myslí sama diplomantka. 

Diplomová práce má velmi pěknou úpravu a je napsána živým, čtivým stylem. 

Diplomová práce Michaly Šmahelové splňuje všechny předpoklady pro obhajobu. 

Ústní obhajobu doporučuji orientovat na otázku: Prostředky nahrazující vazbu de lege lata a de 

lege ferenda.  

Diplomovou práci hodnotím: výborně  

 

V Praze 19. 3. 2015                                               Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,      


