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Předložená rigorózní práce obsahuje 112 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, tří základních částí a závěru. Okruh použité literatury a dalších 

tuzemských pramenů je poměrně obsáhlý a rozhodně přiměřený zvolenému tématu. 

Vnější úprava práce je velmi dobrá. Po formální stránce splňuje předložená práce 

všechny požadavky na ni kladené.  

  

Autorka si za téma své práce zvolila problematiku, která rozhodně není častým 

tématem kvalifikačních prací. Jedná o problematiku, která s ohledem na úsilí o zvýšení 

efektivity zacházení s odsouzenými a často zmiňované „krizi vězeňství“ vyvolává stálou 

pozornost odborníků, jakož i širší veřejnosti. Z tohoto hlediska se jedná o téma aktuální, 

otevřené dalším úvahám, jehož zpracování je nepochybně účelné a přínosné.  

  

Analyticko-syntetická metoda a zčásti též metoda indukce a dedukce, které 

autorka ve své práci použila, plně odpovídají zaměření práce a vytyčeným cílům.  

  

Po úvodním nastínění cílů a zaměření práce se autorka nejprve věnuje úvahám o 

místě nepodmíněného trestu odnětí svobody v systému trestních sankcí. Přisvědčit lze 

výhradě k tvrzenému monismu opatření ukládaných mladistvým. Společné a odlišné 

znaky trestů a ochranných opatření jsou vystiženy dobře. Zdařilé je rovněž srovnání 

absolutních, relativních a smíšených teorií trestání, jakož i rozbor jednotlivých funkcí 

trestání, resp. trestů. Pokud jde o charakterizaci trestu odnětí svobody, pak podaný 

výklad je zpracován zcela systematicky, velmi podrobně a výstižně. Autorka se 

nevyhýbá ani sporné teoretické otázce, zda podmíněný trest odnětí svobody (příp. ještě 

s dohledem) a nepodmíněný trest odnětí svobody, jsou samostatné druhy trestů nebo jen 

různé formy téhož trestu. Pěkný je rozpor přiměřených povinností a omezení a vymezení 

jejich vztahu k institutu dohledu. Velká pozornost je záslužně věnována rovněž trestu 

výjimečnému.  

 

Druhá kapitola práce se zabývá ukládáním nepodmíněného trestu odnětí svobody. 

Správně jsou odlišovány pojmy „druh“ a „výměra“ trestu. Velmi pěkně a přehledně je 

zpracována partie o zásadách ukládání trestu odnětí svobody. Zde se autorka správně 

soustřeďuje na některé sporné otázky (například důsledek časové působností trestních 

zákonů pro ukládání ochranných opatření, uplatnění zásady humanity nejen při ukládání, 

ale i při výkonu trestů, relativita pojmu „nepřiměřená sankce“ aj.). Důvodná je výtka, 

kterou autorka vznáší stran jisté nepřehlednosti hledisek uvedených v § 39 tr. zákoníku, 

nadto pojatého jako výčet uzavřený. Úspěšně je zpracován výklad o tzv. zákazu dvojího 

přičítání. Podaný výklad je potom doplněn velmi pečlivě a podrobně zpracovanými 

partie o mimořádném snížení trestu odnětí svobody, resp. o mimořádném zvýšení horní 



hranice trestu odnětí svobody. Kladně zde třeba hodnotit, že autorka reflektuje změny 

právní úpravy, ke kterým došlo s účinností k 1.10.2020, které bonifikují obžalovaného 

v případech doznání viny, resp. akceptace některých skutečností uváděných obžalobou, 

a to proto, že na tuto novou úpravou dosud odborná literatura rozsáhlejším způsobem 

nereagovala a ani praktické zkušenosti nejsou příliš bohaté. Výklad, který autorka 

podává, jakož i její stanoviska, jsou akceptovatelná.  

 

 Poslední kapitola práce je věnována problematice výkonu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Ilustrativní jsou úvodní pasáže o vězeňském systému v ČR. Přehledně 

je zpracována partie o vnější a vnitřní diferenciaci věznici, a to včetně podstaty a  

důsledků „reorganizace“ v roce 2017, kdy byla redukována vnější diferenciace věznic 

na dva typy a modifikována vnitřní diferenciace ve formě tří oddělení. Autorka se zde 

důvodně zabývá důsledky této změny, zejména problémy plynoucími ze vzájemného 

srovnání zrušených typů věznic a nových oddělení v rámci ostrahy, jakož i svěření 

rozhodování o způsobu výkonu trestu ředitelům věznic. Její názory lze akceptovat, 

včetně positivního hodnocení přezkumu rozhodnutí ředitele věznice soudem.  

 

V závěru své práce autorka vyjadřuje celkově příznivé hodnocení současné 

právní úpravy ukládání a výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, s výhradou 

nedořešených problémů souvisejících se změnou vnější diferenciace věznic, 

 

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako velmi zdařilou. Práce je zpracována 

velmi pečlivě a svědomitě, má vysokou odbornou úroveň i velmi pěknou hloubku 

zpracování. Autorka výborně a funkčním způsobem pracuje s judikaturou a s dalším 

pramenným materiálem. Kladně třeba hodnotit rovněž přehlednost podaného výkladu, 

kvalitu zpracování, velmi dobré vyjadřovací schopnosti autorky, jazykovou formu 

zpracování a schopnost formulovat vlastní názory.  

 

Předložená práce po formální i po obsahové stránce splňuje požadavky na 

kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.   

  

Při obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor na vhodnost a přínos 

změn, které ve vnější i ve vnitřní diferenciaci věznic nastaly v důsledku novely č. 

58/2017 Sb. 

  

  

V Praze dne 2.7.2021  

  

 

 

JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

konzultant 
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