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1. Aktuálnost tématu: 

Výjimečný trest jakožto nejkrajnější prostředek trestněprávního sankčního systému je 

spojen s hlubokým zásahem do osobní svobody a dalších lidských práv odsouzeného. Se 

zřetelem k povaze tohoto trestu je zapotřebí věnovat trvalou pozornost jak právní úpravě 

podmínek pro jeho ukládání, tak i konkrétnímu způsobu jeho výkonu. 

 2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu předpokládá důkladnou znalost otázek sankcionování nejen 

z pohledu trestního práva, ale i penologie. Je žádoucí, aby bylo přihlédnuto  

k historickoprávním a mezinárodněprávním aspektům problematiky výjimečného trestu. 

Vhodná je rovněž komparace s vybranými zahraničními úpravami. Při zkoumání způsobu 

výkonu výjimečného trestu se nelze obejít bez poznatků o konkrétních podmínkách 

existujících v českých věznicích. Je na místě předeslat, že diplomantka  všech naznačených 

úhlů pohledu ve své práci využila.   

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je poskytnout co nejkomplexnější obraz zkoumaného institutu zahrnující 

zejména rozbor jeho platné právní úpravy na našem území, ilustraci jeho praktického uložení 

v konkrétní kauze, komparaci s vybranými zahraničními právními úpravami i polemiku nad 

jeho problematickými aspekty a nad jeho možnou alternativou - trestem smrti (srov. str. 1 

práce). Formulace cíle práce odpovídá společenské potřebě. 

Diplomantkou zvolená systematika práce umožňuje dosáhnout vytčeného cíle. 

V prvních dvou kapitolách je obsažena stručná charakteristika pojmu a účelu výjimečného 

trestu a historického vývoje tohoto trestu na českém území. V následujících dvou kapitolách 

je zevrubně popsána platná právní úprava výjimečného trestu (včetně zvláštních podmínek 

jeho výkonu)  a vybraná kauza, v níž byl výjimečný trest uložen. V samostatné kapitole jsou 

poté rozebírány vybrané zahraniční právní úpravy výjimečného trestu. Poslední kapitola práce 

je věnována problematice trestu smrti jako alternativy dlouhodobých trestů odnětí svobody. 

Práce je uzavřena  shrnutím hlavních myšlenek, k nimž diplomantka dospěla. 

Práce je přehledně uspořádána, jednotlivé kapitoly jsou vnitřně podrobně členěny, což 

usnadňuje orientaci v textu. 

Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia přiměřeného okruhu 

odborné literatury, v němž jsou obsaženy stěžejní tuzemské práce týkající se dané 

problematiky. K obohacení výkladu ale mohly přispět některé zajímavé práce diskusní 

povahy, např. články Řeháčka nebo kniha Davida Černého „Zabíjení v mezích morálky“, 

které nejsou v seznamu použité literatury zastoupeny. Kromě odborné literatury byly v práci 

využity zejména aktuální internetové zdroje a vybrané judikáty. Práce s použitými prameny 

odpovídá stanovené normě. 

Práce je solidním zpracováním dané problematiky. Diplomantka v ní prokázala hlubší 

znalost jak obecných otázek trestněprávního sankcionování, tak specifických otázek 

týkajících se výjimečného trestu. Samostatný přístup ke zkoumání tématu je patrný zejména 

v části pojednávající o zahraničních právních úpravách, v níž diplomantka provádí komparaci 



s českou právní úpravou a z této komparace se vyvozuje návrhy de lege ferenda (viz zejména 

doporučení plynoucí ze srovnání s anglickou úpravou na str. 61).  

Diplomantce lze vytknout, že některé dílčí otázky, které by  zasloužily větší pozornost, 

zůstaly v práci nepovšimnuty. Tak např. v kapitole o historickém vývoji výjimečného trestu 

postrádám výklad o obsahu novely trestního zákona z roku 1961 přijaté v roce 2006, která 

umožnila uložit trest odnětí svobody na doživotí ve vyjmenovaných případech recidivy. 

V práci lze rovněž nalézt některé nepřesnosti, resp. nesprávnosti (např. na str. 35, kde je 

pojednáno o evropských dokumentech významných pro právní úpravu výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, nejsou uvedeny novější verze Evropských vězeňských 

pravidel).  

Práce je psána kultivovaným stylem. Také po formální stránce splňuje požadavky 

kladené na práce diplomové. 

 4. Otázka k obhajobě:  

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí a možnosti 

zdokonalení jeho právní úpravy. 

  

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 17. 9. 2018 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


