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1. Charakteristika tématu:  
 

Téma výkonu trestu odnětí svobody je velmi náročné na přípravu, pokud jde o rozsah a 
dostupnost pramenů, u nichž je navíc nutné, aby měly aktuální ráz. Diplomant musí 
disponovat velmi solidními znalostmi napříč trestním právem (včetně procesních předpisů) a 
kromě toho musí čerpat i z kriminologické a penologické (nezřídka cizojazyčné) literatury. 
K tomu přibývá ještě další okruh právních přepisů, interních instrukcí a vyhlášek, zpráv a 
doporučení mezinárodních organizací atd. K vytvoření srozumitelného a informativního 
odborného textu je tak zapotřebí dobrého úsudku a schopnosti prameny (včetně statistických 
dat) kriticky vyhodnotit. 
 
 
2. Hodnocení po formální a obsahové stránce:  
 

Materie vězeňství a výkonu trestu zahrnuje nejrůznější dílčí otázky a proto není 
snadné držet se struktury typické pro odborné monografie. Diplomantce Horákové-Jirsové 
se však daří postupovat logicky, od obecných pojmů ke speciálním otázkám. Nejprve se 
zabývá samotným pojmem trestu a jeho účelu. Podává zajímavou historickou perspektivu 
trestu odnětí svobody. Líčí chronologicky a do značných podrobností vývoj penologických 
systémů od počátku 19.. stol. (pensylvánský systém, auburnský systém, tzv. smíšený 
kvalifikační systém atd.). Pro současnost diplomantka přibližuje pojem tzv. krize trestu 
odnětí svobody, o níž se hovoří v důsledku jeho malé účinnosti, ekonomické nákladnosti a 
nežádoucích účinků na osobnost odsouzeného. Zmiňuje trend tzv. restorativní justice a 
zamýšlí se nad postavením alternativních trestů. Popisuje právní rámec nepodmíněného 
trestu odnětí svobody v našem i mezinárodním právu a jeho postavení v tzv. systému trestů. 

 
Těžištěm teoretické části práce je problematika délky trestu. Diplomantka rozlišuje 

mezi krátkodobými tresty do šesti měsíců, střednědobými a dlouhodobými tresty odnětí 
svobody. Autorka správně poukazuje na to, že negativní účinky jsou spojeny jak s 
krátkodobými, tak i s tresty dlouhodobými. U trestů krátkodobých autorka zdůrazňuje 
nedostatečný prostor pro výchovné působení a riziko „kriminální infekce“, u dlouhodobých 
nad 10 let poukazuje na proces tzv. prizonizace – adaptace odsouzeného na vězeňské 
prostředí a následnou neschopnost žít mimo nápravné zařízení.  
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V empirické (resp. praktické) části se diplomantka věnuje řadě aspektů přeplněnosti 
věznic. Svůj výklad opírá o výbornou znalost právních předpisů, mezinárodních vězeňských 
pravidel, penologické literatury a také o svá vlastní zjištění během terénního výzkumu. 
Pomocí statistických dat autorka názorně přibližuje vývoj problému v ČR a popisuje 
jednotlivé činitele, které kapacitu věznic a velikost vězeňské populace ovlivňují. Z různých 
hledisek analyzuje negativní dopady přeplněnosti a předkládá možnosti řešení. Zasloužený 
prostor věnuje konkrétním projektům stavby nových věznic (např. ve Všechově u Tábora). 
Kriticky se staví k pokusům o privatizaci vězeňství (výkon trestu v nestátních zařízeních) a 
k podpoře svých argumentů využívá negativní zkušenosti ze zahraničí. Oproti tomu velmi 
kladně autorka hodnotí systém tzv. otevřené věznice (diplomantka sama podnikla exkurzi 
v dosud ojedinělém zařízení tohoto typu v Jiřicích).  
 

Práce Kamily Horákové- Jirsové je výjimečná rozsahem předkládaných poznatků, jež 
autorka vybrala ze škály pramenů, která budí respekt nejen množstvím, ale zejména svojí 
rozmanitostí. Mezi těmito prameny hrají důležitou roli výsledky vlastního terénního výzkumu 
diplomantky, která navštívila několik věznic a provedla rozhovory s pracovníky Vězeňské 
služby. Díky tomu autorka získala nejnovější informace a učinila vlastní zasvěcené postřehy 
o aktuální situaci ve vězeňství. Další originální poznatky autorka čerpala z resortních 
materiálů, příruček, zpráv a publicistických článků, které vyhledávala s neobyčejnou 
pečlivostí. I přes důraz na aktuální poměry spočívá teoretická část práce na dostatečně 
reprezentativní odborné bibliografii z trestního práva, penologie a dalších kriminálních věd. 
Je třeba vyslovit uznání i pro metodologickou obratnost, s níž diplomantka zachází se 
statistickými údaji, což je u posluchačů práv spíše výjimkou. Text je doplněn množstvím 
grafů a tabulek; mezi statistickými přílohami nacházíme i několik ilustrativních mapek a 
schémat. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Po jazykové stránce je text autorky 
kultivovaný a čtivý, aniž by překračoval rámec odborného stylu.  
 
 
3. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  V rámci ústní obhajoby 

diplomantka může pohovořit o problému (přerušení) výkonu trestu odnětí svobody u těhotných 
žen a matek malých dětí. Dále se může zamyslet např. nad oznamovací povinností Vězeňské 
služby vůči blízkým osobám odsouzených (např. v případě hospitalizace.).    

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

 
 

5. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
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