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1.   Aktuálnost (novost) tématu 

Trest obecně prospěšných prací, jako alternativa k trestu odnětí svobody, je součástí systému 
trestů již více než dvacet let. Možnosti jeho ukládání, způsobu výkonu, ale zejména 
precizování právní úpravy, která to umožňuje, je však problematikou stále aktuální 
a významnou. 

 
2.   Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
Zpracování tématu si vyžaduje zejména znalosti trestního práva hmotného, ale i procesního, 
přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska použitých metodologických postupů se 
výklad opírá o učebnicové zdroje, za současného použití další odborné literatury – 
monografii, periodik a početných internetových zdrojů, ale i vlastního dotazníkového šetření 
diplomantky. Práce obsahuje formální chyby nebo neobratné formulace jenom v rozsahu 
neovlivňujícím kvalitu práce. 

 
3.   Formální a systematické členění práce 

Práce o rozsahu 86 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členena do jedenácti 
kapitol, které na sebe logicky navazují. Po úvodním vymezení pojmu a významu trestu 
obecně prospěšných prací (dále též jen „OPP“) se diplomantka zabývá zdůvodněním potřeby 
zavedení tohoto trestu do právního řádu ČR. Jádro práce představuje kapitola třetí, kde 
autorka popisuje aktuální právní úpravu trestu obecně prospěšných prací. Další kapitoly se 
pak zabývají dílčími otázkami souvisejícími s výkonem trestu OPP, a to postavením 
Probační a mediační služby a poskytovatele OPP u něhož je trest vykonáván. Kapitola šestá 
popisuje právní úpravu trestního opatření obecně prospěšných praci ukládaného mladistvým. 
V sedmé kapitole autorka analyzuje získané statistické údaje vztahující se k ukládání a 
výkonu trestu OPP. Komparatistika se zahraničními úpravami je obsažena v kapitole osmé. 
Dále se diplomantka zabývá hodnocením zkoumaného institutu ze strany soudců, úředníků 
Probační a mediační služby, jakož i „z pohledu společnosti“. Závěru předchází jedenáctá 
kapitola nazvaná „Judikatura“. Práce obsahuje značné množství tabulek a grafů zařazených 
do samotného textu.  
I když kapitoly na sebe logicky vzájemně navazují, za nedostatek zvoleného systematického 
členění považujem až přílišný počet kapitol (vzledem k rozsahu práce) a jejich vzájemnou 
nevyváženost (např. kapitola 8 má 24 stran, zatímco rozsah některých jiných kapitol je 2 až 
3 strany – kapitola 2, 4, 9, 10).  

 
4.   Vyjádření k práci 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Autorka v ní prokázala, že se s problematikou 
ukládání trestu obecně prospěšných prací  a jeho výkonu do patřičné hloubky seznámila. 
Z práce je patrná snaha autorky zohlednit zkušenosti aplikačné praxe, dle mého názoru ale 
diplomantka statistiky a prezentované výsledky vlastního šetření upřednostnila před hlubší 
kritickou analýzou stávající právní úpravy a judikatury. Za vhodnější bych též považovala 
provázání judikatury s konkrétní problematikou v rámci popisu právní úpravy než vyčlenění 
samostatné kapitoly, kde jsou zařazeny judikáty bez dalšího kontextu. 



  

Z věcných nesprávností upozorňuji na tvrzení diplomantky na str. 23, že „doručením 
trestního příkazu obviněnému se trest stáva vykonatelným“. Pozitivně hodnotím snahu 
diplomantky formulovat vlastní návrhy na precizaci právní úpravy vztahující se k trestu 
obecně prospěšných prací. I když se nestotožňuji s návrhem, dle kterého by soudce měl být 
při ukládání trestu OPP vázan stanoviskem probačního úředníka (str. 22), na druhé straně 
vhodným by se jevil návrh na závislost délky doby stanovené pro výkon trestu na jeho 
výměře v konkrétním případě (str.17). 
 
 

5.   Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila stanovený cíl práce. 
Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Výhrady k zvolené systematice, ale logická 
návaznost zachována. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací  

Dostatečná pro tento typ práce, vhodný poznámkový 
aparát, výhrady je možné mít k množství odkazů na 
jeden zdroj. Absentuje hlubší analýza právních 
předpisů. Kvalita poznámkového aparátu je 
vyhovující. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Dostatečná pro tento typ práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Vyhovující. 
Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá (několik chyb 

v interpunkci a překlepů), neobratné formulace 
obsahuje jen výjimečně. 

 
6.   Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autorka by se mohla vyjádřit k problematice nepožadování souhlasu pachatele jako zákonné 
podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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