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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma, které si zvolila diplomantka ke zpracování, je vhodně zvolené ke zpracování, neboť 
tématem kvalifikační práce není zrovna příliš často. Jedná se o úzkou problematiku, která si 
však svoje místo na slunci zaslouží. Jedná se sice o téma stálé, ale bez jakýchkoliv pochyb 
vhodné pro analýzu.

2. Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva, a to jak hmotného, tak 
procesního, tak z oblasti správního práva hmotného, tak procesního.

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala potřebné množství údajů, z nich 
vybrala relevantní informace.

- použité metody – odpovídající tématu (diplomantka používá běžné výkladové metody a 
prostředky), absentuje komparace se zahraničními právními řády, což je však 
kompenzováno interdisciplinárním přístupem k problematice.

3. Kritéria hodnocení práce:

- splnění cíle práce – cílem práce bylo poskytnout širší náhled na problematiku zadržení a 
související otázky, což diplomantka bezpochyby naplnila, neboť problematiku rozebrala jak 
z hlediska norem trestního, tak správního práva.

- logická stavba práce – po formální stránce má předložená práce logickou a přehlednou 
strukturu, diplomantka postupuje od obecného ke konkrétnímu (viz struktura práce).

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – diplomantka ve 
vyhovujícím rozsahu pracuje s poznámkovým aparátem; okruh použitých pramenů je 
vzhledem k tématu spíše dostačující, bohužel nebylo užito zahraniční literatury.

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující jak obsahově, tak rozsahově.
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - práce je graficky přehledná, grafy a tabulky absentují



- jazyková a stylistická úroveň – práce má dobrou jazykovou úroveň, stylistické či gramatické 
chyby se neobjevují.

4. Případné další vyjádření k práci: 
Práce je v zásadě vhodným zpracováním zvoleného tématu. Je třeba ocenit skutečnost, že si 
diplomantka vybrala téma, které není jednoduché a které vyžaduje specifický přístup 
zpracování. Jak vyplývá z již výše uvedeného, kladně lze hodnotit interdisciplinární přístup, 
záporně absenci komparace se zahraničními úpravami.
. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Zadržení osoby de lege ferenda.

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře)
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