
POSUDEK 
na diplomovou práci 

"Výkon trestu odnětí svobody na doživotí" 

Diplomant: Jan Martínek 

Když se - těsně po sametové revoluci - zrušil v ČR trest smrti a byl nahrazen trestem 
odnětí svobody na doživotí, objevila se okamžitě otázka výkonu tohoto trestu. Experti na 
problematiku penologie a kriminologie již tehdy upozorňovali, že výkon dlouhodobého 
výkonu trestu vyžaduje specifické zacházení s odsouzenými, jež musí být zaměřeno nejen na 
zvládání pobytu ve výkonu trestu, ale i na zachování sociální a psychické schopnosti 
dlouhodobě vězněných zařadit se - v případě propuštění - do extramurárního prostředí. Tyto 
okolnosti tvoří z problematiky výkonu trestu odnětí svobody na doživotí téma, které je vysoce 
nosné pro obor sociální práce. 

Diplomant uvádí, že cílem jeho práce je jednak "vytvořit studii o trestu odnětí svobody 
na doživotí z různých pohledů (filosofických, morálních, právních a především sociálních)", 
jednak "popsat problémy, které ukládání tohoto trestu přináší a provést porovnání 
zahraničních a našich zkušeností". Konečně usiluje o zpracování úvah na téma "východiska 
pro roli sociálního pracovníka v systému trestní justice při práci s doživotně odsouzenými 
vězni", přičemž se zaměřuje na specifickou sociální práci kaplanů různých církví, kteří se 
věnují vězňům odsouzeným k trestu odnětí svobody na doživotí. 

Úvod své diplomové práce věnuje pojednání o trestu a jeho významu. Rozsáhle 
pojednává (ve shodě s Karabcem) o 5 základních koncepcích zabývajících se funkcí trestání 
(retributivní teorie, teorie odstrašení, rehabilitační teorie, eliminační teorie a teorie restituční). 
Dále se diplomant zabývá problematikou délky trestu odnětí svobody. Zde konstatuje, že ,Je 
přijatý požadavek na individuálně diferencovanou délku trestu" (viz str. 10) . Při obhajobě 
diplomové práce by neškodilo upřesnit jak je přijatý a jak je taková individuálně 
diferencovaná délka trestu- dle jeho názoru - konstruována. Dále poměrně stručně pojednává 
o psychických následcích odsouzení na psychiku vězně. 

Práce dále pokračuje výkladem o historii trestů. V subkapitole 2.1. se tvrdí, že 
"v prvotních společnostech byl trest smrti univerzálním trestem". Tato teze by asi potřebovala 
upřesnění - jednak co chápe "prvotními společnostmi" a jednak co rozumí pod slovem 
"universální". Diplomant se dále zabývá retencionistickými a abolicionistickými názory na 
význam trestu smrti (vycházi z Neumanna a Kalvodové) a z těchto pozic pak hodnotí trest 
odnětí svobody na doživotí. Zdůrazňuje, že u trestu odnětí svobody na doživotí se vlastně 
jedná (z hlediska odsouzeného - viz dále) o trest s neurčitou délkou, při tomto trestu 
odsouzeným vězňům není odepřena naděje na propuštění (i když základní délka výkonu trestu 
po které je teprve možno požádat o podmíněné propuštění je v různých zemích různá). 
V dalších částech práce se pak hovoří o trestu odnětí svobody na doživotí v ČR a vybraných 
evropských zemích. 

Čtvrtá kapitola pojednává o účincích výkonu trestu odnětí svobody na doživotí. 
Diplomant soudí (ve shodě s penitenciárními poznatky o možnostech pozitivní modifikace 
osobnosti vězněného), že "tresty nad 10 let, jsou fakticky vedeny jediným účelem, a sice 
izolovat nebezpečného a aktuálně neovlivnitelného pachatele od společnosti" a že "z hlediska 
regulativní funkce trestu (změny chování) jsou dlouhodobé výkony trestu odnětí svobody 



spojené s pravděpodobností jejich ukončení ještě za života odsouzeného časově 

"předimenzované"." Je zde ovšem i autorem nezmiňovaný aspekt "odplatný" (či z hlediska 
oběti trestného činu satisfakční). Nicméně je třeba souhlasit s diplomantem (a Netíkem), že "u 
dlouhodobých trestů odnětí svobody a zvláště u doživotí musí platit pokud možno ještě více 
než u jiných sankcí základní cíl procesu korektivní socializace, tj. příprava na život na 
svobodě. Bez perspektivy propuštění ztrácí smysl jakékoliv zacházení." 

Na druhou stranu nevím, zda lze akceptovat názor, že z toho důvodu, že odsouzený 
neví jak dlouho bude jeho trest trvat (tj. jestli mu bude povolen odchod z vězení), že je to 
"nelidské" zacházení s ním (viz str. 44). Z jistého pohledu (např. z pohledu obětí a 
pozůstalých po obětech) totiž můžeme na doživotní trest též nahlížet jako na (nezaslouženou) 
milost pro odsouzeného ze strany společnosti, která ve své příkladné shovívavosti zaměnila 
fyzickou likvidaci pachatele vysoce závažných trestných činů za jeho likvidaci sociální a 
podmíněné propuštění lze pak považovat za další mimořádný společenský počin. Doživotní 
trest je totiž v zásadě určen až do smrti, nenaplní-li se "tento termín", pak by se mělo jednat o 
záležitost mimořádnou a ze strany odsouzeného zaslouženou. 

V druhé - empirické - části diplomové práce se diplomant zaměřil na zjištění situace 
odsouzených k doživotnímu trestu odnětí svobody z pohledu čtyř vězeňských kaplanů. 

K tomuto cíli použil metodu polo standardizovaného rozhovoru. Podle mého názoru se jedná o 
velmi cenný materiál, který - ač možná někdy jednostranně - vypovídá o jiné dimenzi 
převýchovného procesu s doživotně odsouzenými. K této pasáži mám však dvě výtky. Jednak 
postrádám nějaké obsáhlejší zobecnění tezí rozhovoru s kaplany (což by se na diplomovou 
práci slušelo), jednak mi v diplomové práci chybí - pro plastičtější pohled na problematiku 
sociální práce - pojednání o činnosti profesionálních sociálních pracovníků ve věznicích. 

Závěr: Práci považuji za zajímavou a v zásadě dobře koncipovanou. Hlavní 
přínos vidím v nápadu diplomanta podívat se na život doživotně odsouzených očima 
kaplanů, zápor pak v nedokonalém zhodnocení sebraných informací a jejich kritickém 
rozboru. Navrhuji práci přijmout a ohodnotit známkou "velmi dobře". 
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