
Oponentský posudek na diplomovou práci Petry Hejdové 

na téma  

„ Problematika výjimečného trestu“ 

 

 

Předložená diplomová práce podává celkový obraz problematiky výjimečného trestu. 

Diplomantka se v ní zaměřila především na právní úpravu podmínek ukládání výjimečného 

trestu a některých souvisejících otázek trestního řízení a na zvláštnosti vlastního výkonu 

výjimečného trestu. Výkladu těchto otázek předchází charakteristika pojmu a účelu 

výjimečného trestu a nástin historického vývoje výjimečného trestu na českém území. 

K dokumentaci praktické aplikace výjimečného trestu diplomantka ve zvláštní kapitole 

podrobně popsala široce medializovaný konkrétní případ. Pohled na českou právní úpravu  

doplnila samostatným pojednáním o vybraných zahraničních právních úpravách. Práci uzavírá 

kapitolou zabývající se problematikou trestu smrti jako alternativy dlouhodobých trestů odnětí 

svobody. 

  

Práce je rozčleněna do šesti kapitol (kromě úvodu a závěru), které na sebe logicky 

navazují. K přehlednosti práce přispívá uspořádání jednotlivých kapitol, které diplomantka 

vždy uzavírá shrnutím hlavních myšlenek plynoucích z provedeného rozboru. 

  

Po metodologické stránce práce vychází především ze studia tuzemské literatury, 

judikatury a aktuálních internetových zdrojů. V seznamu použité literatury však mohly být 

výrazněji zastoupeny novější zahraniční monografie, komentáře a učebnice (srov. str. 101).  

 

Zpracování dané problematiky představuje shrnutí poznatků obsažených v použité 

literatuře a povětšinou nepřekračuje její meze. Doporučení ke zdokonalení tuzemské právní 

úpravy, k nimž diplomantka dospěla na podkladě komparace české právní úpravy s úpravami 

zahraničními, mohla být formulována přesněji (srov. zejm. nástin takového doporučení na str. 

61 a na str. 95). Diplomantce lze vytknout i některé věcné nedostatky, např. v podkapitole o 

podmíněném propuštění zcela chybí pojednání o dohledu nad podmíněně propuštěným, který 

může být na zkušební dobu vysloven (srov. str. 45 – 47). Pozitivně je třeba hodnotit podnět 

diplomantky k úvahám o zavedení dlouhodobého, časově omezeného trestu odnětí svobody 

místo trestu doživotního a ke zvážení a zhodnocení pozitiv a negativ takového řešení (viz 

úvod ke kapitole 6 na str. 78). Proti očekávání však diplomantka v dalším výkladu tuto 



myšlenku  blíže nerozvádí a prakticky se zabývá pouze otázkou, zda je vhodnější trest smrti či 

doživotní trest.  

 

Práci celkově hodnotím jako vyhovující stanoveným kritériím a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

Předběžné hodnocení: dobře 

  

 Při obhajobě by diplomantka mohla uvést doporučení ke zdokonalení české právní 

úpravy plynoucí z provedené komparace s úpravami zahraničními.  

 

 

 

      Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 

      oponent 

   

V Praze dne 17. 9. 2018 

 

 


