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1. Aktuálnost (novost) tématu: Problematiku výjimečného trestu, jakožto 

nejzazšího prostředku trestního práva sankčního, je třeba podrobovat 

zkoumání prakticky neustále a jedná se tak stále o téma aktuální.  

 
2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva    

  hmotného a procesního 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala značné   

           množství údajů a podkladů 

 - použité metody – odpovídající tématu 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 
- splnění cíle práce – splněn 

- samostatnost při zpracování tématu – zachována 

- logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena 

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací –  

citováno dle vědeckých pravidel, cizojazyčná literatura využita 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se  

tématem zabývala do hloubky a uvedla vlastní kritické hodnocení 

výjimečného trestu 

- úprava práce (text, grafy, tabulky) – přehledná, s grafy a tabulkami 

- jazyková a stylistická úroveň – text psaný čtivou formou, větší výskyt 

gramatických chyb a překlepů 



 

4. Případné další vyjádření k práci:  
 

Diplomantka si dala za cíl poskytnout komplexní analýzu problematiky 
výjimečného trestu a to z pohledu právního i sociálního. Dále byl cíl diplomové 
práce stanoven v analýze výjimečného trestu v kontextu judikatury soudů, 

zahraniční komparace a statistických údajů ukládání tohoto trestu. Tyto cíle 
byly v práci splněny. 
 Autorka přistupuje ke zpracování tématu systematicky s logickou 

posloupností, práce je přehledná a logicky vystavěná, kdy jednotlivé kapitoly 
na sebe vzájemně navazují a doplňují se. Práce je rozdělena do devíti částí. 

Nejprve autorka vymezuje samotný pojem trest, jeho účel a zásady trestání. 
Dále se věnuje autorka historickému vývoji již konkrétně výjimečného trestu 
a to od dob feudálního státu po 20. století. Třetí část se týká problematiky 

trestu smrti, který je často v odborné i laické veřejnosti vzpomínán jako možná 
alternativa k výjimečnému trestu. Dále se autorka zabývá mezinárodní 

úpravou výjimečného trestu v kontextu mezinárodních dokumentů. Těžiště práce 

je ve čtvrté části, kde se autorka zabývá úpravou de lege lata a navrhuje i nějaké úpravy de lege 

ferenda. Z mého pohledu se jeví problematickým návrh diplomantky na zakotvení 

obligatorního předběžného projednání obžaloby v řízeních, v nichž může dojít k uložení 

výjimečného trestu. Podle mého názoru by tato změna nepřinesla nic pozitivního v ukládání 

výjimečného trestu.  Pátá část se týká vnitrostátní úpravy výjimečného trestu, kde je do hloubky 

zkoumané podmínky ukládání, výkon výjimečného trestu, ale i výjimečný trest z pohledu 

mladistvých. Šestá část se týká judikatury soudů  při ukládání výjimečných trestů včetně 

rozboru jedné konkrétní kauzy. Další část je věnována statistické části, kde jsou řešeny počty 

odsouzených v jednotlivých letech. Předposlední část se týká komparace institutu výjimečného 

trestu s ostatními zeměmi a zkoumá i úpravu výjimečného trestu v těchto zemích. Poslední část 

diplomové práce se zabývá konkrétními návrhy de lege ferenda, kdy autorka předkládá i přesné 

znění ustanovení dle jejích představ. Závěr práce poté obsahuje shrnutí řešené problematiky a 

kritické zhodnocení jednotlivých částí výjimečného trestu. 

 Ze stylistického a gramatického hlediska se v práci vyskytuje větší množství chyb, ať 

už překlepů, gramatických chyb či zaměňování pojmů. Celkový dojem z předložené práce 
však není i přes tyto nedostatky nikterak narušen. 

Diplomantka využila velké množství literatury, včetně využití zahraniční 

literatury. Je třeba ocenit kvalitní práci s judikaturou a statistickými údaji. 
Stejně tak je třeba vyzdvihnout dobře zpracované vlastní návrhy de lege 
ferenda. 

Práci hodnotím jako přínosnou a na velmi dobré úrovni. 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Jak autorka hodnotí rozmezí délky výjimečného trestu odnětí svobody 

v délce dvaceti až třiceti let a to i v kontextu trestu odnětí svobody na doživotí. 
Je takové rozmezí dle názoru autorky dostatečné, případně jak by jej jinak 
upravila (kratší či delší období)? 

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2 
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