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Předložená diplomová práce obsahuje 58 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, tří základních kapitol a závěru. Vnější úprava práce je pěkná. Okruh 

použité literatury je přiměřený zvolenému tématu. Po formální stránce splňuje 

předložená práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

Diplomantka si za téma své práce zvolila problematiku rozhodně netradiční a 

současně poměrně náročnou. Specifikem zvoleného tématu je, že analyzovaný institut 

vyžaduje přístup nejen z pozic trestního práva procesního, ale rovněž z pohledu 

trestního práva hmotného a místy dokonce i z pohledu jiných právních odvětví. To na 

straně jedné klade určité nároky na excerpci pramenného materiálu, a na straně druhé 

rovněž na samotné zpracování, vyžadující využití informací z různých zdrojů. 

 

Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka charakterizuje cíl a zaměření své 

práce, se nejdříve věnuje obecným teoretickým otázkám zajišťovacích institutů. 

Správně zde upozorňuje na základní problém: použití těchto opatření je často nezbytné 

pro dosažení účelu trestního řízní, avšak současně jde o vážné zásahy do práv a svobod 

osob, na které je dosud nahlíženo jako na osoby zcela nevinné. Toto schizma pak vede 

k obtížím při konstrukci samotné právní úpravy, jakož i při výkladu a aplikaci. Pěkně 

zpracovaný, byť na podkladě výchozí literatury, je výklad principů ovládajících 

zajišťovací opatření. V poměrně rozsáhlé partii o zadržení z pohledu základních 

lidských práv a svobod je úspěšně pracováno nejen s Listinou a Úmluvou, ale rovněž 

s nálezy Ústavního soudu ČR a s judikaturou ESLP. Na druhou stranu navazující 

přehled zajišťovacích opatření podle trestního řádu zpravidla nepřekračuje meze 

elementárních informací; zjevně jej diplomantka pojala pouze jako jakési zasazení 

meritorní problematiky do širšího rámce.  

 

Třetí kapitola práce se zabývá procesními aspekty zadržení. Podaný výklad je 

poměrně podrobný a přehledný. Místy mu lze ovšem vytknout určitou popisnost. Na 

druhou stranu třeba kladně hodnotit, že diplomantka se zjevně snažila identifikovat 

alespoň některé sporné otázky v interpretační a aplikační praxi. Tak souhlasit lze 

s výtkou ohledně určité nejednotnosti právní úpravy v pojímání osoby „podezřelé“. 

Přisvědčit lze rovněž názoru, že při zvažování existence vazebních důvodů jako jedné 

z podmínek zadržení patrně nelze brát ohled na ta ustanovení, která u tzv. bagatelních 

trestných činů možnost vzetí do vazby vylučují, resp. omezují. Správný je i názor, že 

subjektem provádějícím zadržení podle § 76 odst. 2 tr. řádu nemůže být policejní 

orgán v rámci výkonu svých pravomocí. Konečně třeba přisvědčit i názoru, že 

k zadržení přistižené osoby lze přistoupit i ve stadiích přípravy a pokusu, neboť i tato 

stadia jsou „pácháním“ trestného činu. 



 

Diplomantka se v této kapitole své práce okrajově dotkla i složité otázky vztahu 

zadržení a okolností vylučujících protiprávnost. Možná této otázce mohla být 

věnována samostatná a rozsáhlejší kapitola. Nesporně zadržení může být zajisté 

formou odvracení útoku v nutné obraně. Nebudou-li podmínky nutné obrany splněny, 

doporučuje diplomantka řešit takovou situaci jako svépomoc, tedy jakýsi výkon 

oprávnění. To není nedůvodné; je však třeba si uvědomit, že zákonné podmínky a 

zejména meze svépomoci nejsou v soukromém právu zcela vyhraněny. 

 

Čtvrtá kapitola práce analyzuje některé další otázky spojené se zadržením. 

Přisvědčit lze rozhodně názoru, že zadržení je třeba počítat od okamžiku jakéhokoliv 

omezení osobní svobody policejním orgánem, včetně zajištění; jinak hrozí účelové 

obcházení zákonných lhůt. Správně diplomantka chápe zákaz sebeobviňování v širším 

smyslu a důvodně kritizuje případy, kdy zadržení (a hrozba vazby) je prostředkem 

nátlaku na zadrženou osobu vynutit si její součinnost. 

 

V závěru své práce diplomantka shrnuje poznatky, ke kterým ve své práci 

dospěla a akcentuje zajisté důvodný požadavek na respektování práv a svobody 

zadržené osoby. 

  

Celkově lze předloženou diplomovou práci hodnotit jako dobrou. Diplomantka 

prokázala znalost zvolené problematiky, a to nejen pokud jde o právní úpravu, ale 

rovněž pokud jde o judikaturu a dosavadní zpracování v odborné literatuře. Kladem 

práce je též pečlivost zpracování, dobrá jazyková úroveň a snaha nacházet problémy a 

vyjadřovat k nim vlastní názor. Vytknout lze místy popisnost zpracování a snad i místy 

určitou nevyváženost.  

 

Předložená diplomová práce po obsahové i po formální stránce splňuje 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu. 

 

Při ústní obhajobě své práce by diplomantka mohla vyjádřit své stanovisko 

k názoru, podle kterého by případy zadržení přistižené osoby podle § 76 odst. 2 tr. 

řádu, které současně nesplňují podmínky obrany proti útoku, bylo možno analogicky 

posuzovat podle ustanovení o krajní  nouzi. 
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