
Hodnocení diplomové práce Lenky Klápové  

na téma  

„ Ochranné léčení a zabezpečovací detence“ 

 

  1. Aktuálnost tématu: 

Ochranné léčení a zabezpečovací detence představují prostředky ultima ratio, jejichž 

výkon je spojen s hlubokým zásahem do osobní svobody pachatele. Právní úpravě těchto 

opatření je proto třeba věnovat patřičnou pozornost. Na potřebu prohloubit právní úpravu 

zejména podmínek pro výkon ochranného léčení ukázaly i medializované případy závažných 

trestných činů z posledních let, jichž se dopustili pachatelé trpící dušení poruchou. Zkoumání 

a hodnocení právní úpravy těchto opatření je tedy nesporně aktuální. 

2. Náročnost tématu:  

Zpracování tématu vyžaduje důkladné studium teoretických otázek trestněprávního 

sankcionování a náležitou orientaci v odpovídající judikatuře a konkrétních postupech 

uplatňujících se při výkonu obou zkoumaných ochranných opatření. Jelikož jde o opatření, při 

jejichž výkonu jsou využívány léčebné metody, měly by být v práci reflektovány i některé 

aspekty přesahující oblast trestního práva. Diplomantka naznačené přístupy ve své práci 

náležitě využila. 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je nejen podat ucelený obraz problematiky ochranného léčení a 

zabezpečovací detence, ale zaměřit se také podrobněji na konkrétní podmínky a způsoby 

výkonu ochranného léčení sexuologického, a to jak v psychiatrické nemocnici, tak ve 

věznicích. Práce má obsahovat kritický pohled na uvedené instituty a zároveň nastínit cesty ke 

zdokonalení platné právní úpravy a praxe (srov. str. 8 práce). Zaměření práce odpovídá výše 

uvedeným společenským potřebám. 

Práce je přehledně rozvržena do sedmi kapitol (vedle úvodu a závěru), které jsou 

vnitřně podrobně členěny. Přehlednost textu ještě zvyšuje uspořádání výkladu o obou 

zkoumaných institutech podle jednotného klíče (viz kapitoly třetí a čtvrtou, v nichž výklad 

postupuje od pojmového vymezení každého z institutů, přes předpoklady pro jeho ukládání 

k formě jeho výkonu, zákonné úpravě jeho délky  a trestněprocesním otázkám jejich výkonu).    

Systematika práce je koncipována v souladu s vymezeným cílem. Podrobnému 

výkladu věnovanému ochrannému léčení a zabezpečovací detenci předchází kapitola, v níž 

jsou charakterizovány pojmy společné těmto institutům (nepříčetnost, zmenšená příčetnost, 

duševní porucha, nebezpečnost pobytu pachatele na svobodě), a kapitola, v níž jsou jednak 



rámcově vymezeny základní znaky a druhy ochranných opatření a jednak zmapovány platné 

právní předpisy obsahující úpravu ochranného léčení a zabezpečovací detence. Na výklad o 

ochranném léčení a zabezpečovací detenci, obsažený v kapitole třetí a čtvrté, navazují 

kapitoly zabývající se některými vybranými aspekty výkonu ochranného léčení. Kapitola pátá 

tak poskytuje pohled na výkon ochranného léčení sexuologického v psychiatrických 

nemocnicích, kapitola šestá je orientována na problematiku výkonu ochranného léčení ve 

výkonu trestu odnětí svobody a kapitola sedmá na současné možnosti výkonu ochranného 

léčení sexuologického ukládaného mladistvým. V závěru jsou pak shrnuty hlavní podněty a 

stanoviska, k nimž diplomantka ve své práci dospěla. 

 Po metodologické stránce práce vychází především ze studia přiměřeného okruhu 

odborné literatury, aktuálních internetových zdrojů, judikatury a statistických dat. K poznání  

současné praxe při léčení pacientů s nařízeným ochranným léčením sexuologickým 

diplomantka uskutečnila formou dotazníkového šetření pacientů a formou rozhovorů 

s ošetřujícím personálem průzkum na sexuologickém oddělení Psychiatrické nemocnice 

v Havlíčkově Brodě. Průzkumem získané odborné poznatky spolu s popisem dojmů z osobní 

prohlídky této psychiatrické léčebny přispívají ke zkvalitnění práce. 

Práce svědčí o schopnosti diplomantky samostatně pracovat s použitými prameny a 

zaujímat vlastní odůvodněná stanoviska. Je třeba souhlasit s jejím názorem, že  je třeba 

vytvářet ve věznicích podmínky pro širší realizaci výkonu ochranného léčení 

(sexuologického) v rámci výkonu trestu odnětí svobody. K větší přesvědčivosti tohoto názoru 

by však přispělo hlubší přezkoumání konkrétních podmínek výkonu trestu odnětí svobody, 

zejména ve věznicích s dohledem a dozorem. Stejnou výtku je třeba uplatnit i v případě 

diplomantčina návrhu na souběžný výkon ústavního ochranného léčení sexuologického a  

trestního opatření odnětí svobody u mladistvých.   

Práce se dobře čte, má patřičnou úroveň po stránce jazykové i stylistické. 

 4. Otázka k obhajobě:  

Jak diplomantka hodnotí současnou právní úpravu výkonu ústavního ochranného 

léčení obsaženou v zákoně o specifických zdravotních službách,  příp. z jakých důvodů by 

měl být přijat samostatný zákon o výkonu ochranného léčení?  

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 
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