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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma diplomové práce je aktuální. Nepodmíněný trest odnětí svobody je tradiční 

trestněprávní sankcí a představuje základ sankční politiky, přičemž jeho nejpřísnější 

alternativu představuje výjimečný trest. Zkoumání podmínek jeho ukládání a výkonu je 

tématem, kterému je potřeba věnovat pozornost, a to i z hlediska dopadů na odsouzených, 

kterým byl uložen. Diplomantka si tak zvolila téma stále aktuální, jehož zkoumání může 

být nepochybně přínosné. 

 

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

metody 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti trestního práva hmotného, ale 

i trestního práva procesního, přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska použitých 

metodologických postupů se výklad opírá o učebnicové i komentářové zdroje, za 

současného použití další odborné literatury – monografii, periodik a internetových zdrojů. 

Práce obsahuje vícero stylistických i gramatických chyb a neobratných formulací, tyto ale 

nemají vliv na kvalitu práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce o rozsahu 123 stran vlastního textu značně přesahuje doporučený rozsah pro 

diplomovou práci, čemuž mohlo být zabráněno, kdyby se diplomantka ve vícero částech 

neodchylovala od tématu a nezabývala se obecným popisem institutů, které sice se 
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sankcionováním souvisí, ale nesměřují přímo k naplnění cíle práce (např. v podkapitolách 

5.2, 6.2). Systematicky je práce kromě úvodu a závěru členěna do devíti kapitol, které na 

sebe logicky navazují, avšak rozsahově nejsou vyvážené. Zatím co pátá, stěžejní kapitola 

má rozsah čtyřicet stran, některé kapitoly jsou pouze několika stranové (např. kapitola 4. je 

zpracována na třech stranách, kapitola 7. na pěti). Diplomantka po vymezení pojmu, funkce 

a zásad trestání obecně v první kapitole, zpracovala v kapitole druhé historický exkurz 

úpravy výjimečného trestu. Třetí kapitola nazvaná „Trest odnětí svobody jako alternativa 

k trestu smrti“ zpracovává problematiku trestu smrti, kapitola čtvrtá je věnována 

mezinárodní úpravě výjimečného trestu. Stěžejní, pátá kapitola analyzuje vnitrostátní 

úpravu výjimečného trestu z hlediska podmínek jeho ukládání, ale i samotného výkonu. 

Samostatná (šestá) kapitola je věnována judikatuře. Statistiky ukládaného výjimečného 

trestu jsou analyzovány v kapitole sedmé, komparace zahraničních úprav výjimečného 

trestu je obsažen na v kapitole osmé. Poslední, devátá kapitola shrnuje návrhy diplomantky 

de lege ferenda.  

 

4. Vyjádření k práci 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Autorka v ní prokázala, že se s problematikou 

výjimečného patřičné hloubky seznámila. Kladně hodnotím, že se ve svém výkladu 

neomezuje jen na popis právní úpravy, ale dokázala i zaujmout vlastní stanoviska a 

prezentovat úvahy de lege ferenda, i když některá z nich jsou diskutabilní. Neztotožňuji se 

s některými tvrzeními a hodnotícími úsudky autorky, které jsou nepodloženými, popř. u 

nichž absentuje kritický přístup ke zdrojovým informacím. Např. na str. 67 diplomantka 

v souvislosti s problematikou užívání drog ve věznicích konstatuje, že často přinášejí drogy 

do věznice advokáti. Takovéto ničím nepodložené tvrzení, nímž paušálně dehonestuje 

obhájce, by se v odborné práci tohoto typu dle mého názoru nemělo objevovat. Diskutabilní 

jsou i některé návrhy diplomantky formulované jako návrhy de lege ferenda. Např. její 

návrh na obligatorní předběžné projednání obžaloby v řízeních vedených pro trestný čin, za 

nějž lze uložit výjimečný trest svědčí o nepochopení smyslu a účelu předběžného projednání 

obžaloby (str. 116). Na vady řízení, k jejichž přezkumu je předběžné projednání obžaloby 

určeno nelze nahlížet v kontextu druhu a výše sankce, která obžalovanému hrozí. Pokud 

obžaloba nebude představovat spolehlivý podklad pro nařízení hlavního líčení, není 

rozhodné, jestli se jedná o řízení o trestném činu,  za který je možné uložení výjimečného 

trestu nebo řízení o méně závažném trestném činu. V každém případě je nutné obžalobu 

prozkoumávat a předběžné projednání lze nařídit pouze v situaci, kdy je důvod pro její 
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předběžné projednání zjištěn. Možnost uložení výjimečného trestu takovýto důvod 

k předběžnému projednání nemůže představovat, protože zabývat se sankcionováním 

v takovémto stádiu řízení je předčasné. Není patrné, z čeho diplomantka dovozuje svůj 

závěr, že „v případě rozhodování o uložení výjimečného trestu se v přípravném řízení často 

chybuje“, resp. co tím přesně myslí, protože v přípravném řízení se určitě o uložení 

výjimečného trestu nerozhoduje. V této souvislosti vyslovený názor diplomantky, když 

uvádí, že „s ohledem na to, že se jedná o nejpřísnější sankci v našem právním řádu si 

myslím, že by soud měl vždycky přezkoumat podanou obžalobu k zamezení všech možných 

vad řízení“ (str. 116) je nutné diplomantku upozornit na ustanovení § 185 odst. 1 trestního 

řádu, které nutnost přezkumu každé podané obžaloby již obsahuje. Diplomantka ale zřejmě 

nerozlišuje mezi přezkoumáním a předběžným projednáním obžaloby. 

Diskutabilní jsou též navrhované změny trestních sazeb u některých trestných činů 

v důsledku nichž by stanovené příliš široké rozmezí trestní sazby, a to 5 let až doživotí (str. 

111). Smysl diplomantkou navrhované změny § 34 odst. 1 písm. a) trestního zákona na str. 

113 není zřejmý. Věcnou nesprávností je zařazení Slovenska mezi státy, které mají nejméně 

vězněných osob (str. 95). Právě naopak Slovensko je na opačném konci pomyslného 

řebříčku srovnání evropských zemí, když v roku 2020 index vězněných osob na 100 000 

představoval 195 vězněných osob.     

Navzdory výše uvedeným výhradám ale lze konstatovat, že cíl práce stanovený v úvodu, tj. 

analyzovat institut výjimečného trestu z právního a okrajově sociálního hlediska, se 

diplomantce podařilo naplnit. 

  

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 Kapitoly logicky navazují, drobné výhrady 
k systematickému členění.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Autorka pracuje s relevantními prameny, 
včetně cizojazyčných zdrojů, kvalita 
poznámkového aparátu je vyhovující. Práce 
je doplněna o tabulky a grafy se 
statistickými údaji. 
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Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  
Vyhovující pro tento typ práce.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dostačující 
(vícero překlepů, gramatických chyb a chyb 
v interpunkci), neobratné formulace 
obsahuje jen výjimečně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka by se mohla vyjádřit k možnostem podmíněného propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody, který byl uložen jako výjimečný trest. 

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 

 
 

V Praze dne 18. května 2021 

 

 

 

          JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 

                           oponentka 


