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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. I když právní úprava vychází 

z požadavku ukládání nepodmíněného tretu odnětí svobody jako ultima ratio, aplikační 

praxe tomu vždy neodpovídá a počty odsouzených ve výkonu trestu neodrážejí snahu o 

snížení počtu vězeňské populace, která byla deklarovaná při rekodifikaci trestního práva 

hmotného. Zkoumání nepodmíněného trestu odnětí svobody a podmínek jeho ukládání a 

výkonu je proto tématem, kterému je potřeba věnovat pozornost. 

 

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. 

Formální a gramatické chyby nebo neobratné formulace obsahuje jen výjimečně a nemají 

vliv na kvalitu práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce o rozsahu 96 stran vlastního textu značně přesahuje doporučený rozsah pro 

diplomovou práci. Kromě úvodu a závěru členěna do šesti kapitol, které jsou vhodně 
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systematicky zvoleny a logicky na sebe navazují. Po pojmovém vymezení trestu odnětí 

svobody, a pojednání o účelu trestu se diplomantka ve druhé kapitole zabývá jeho úpravou 

de lege lata. Podmínky ukládání trestu odnětí svobody a jeho diferenciace dle délky trvání 

jsou popsané v kapitole třetí. Další část práce se věnuje problematice výkonu trestu odnětí 

svobody, přičemž po popisu podmínek jeho výkonu se diplomantka v páté kapitole zabývá 

programem zacházení, zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Poslední, šestá kapitola, 

upozorňuje na problematické aspekty trestu odnětí svobody a jeho výkonu. 

 

4. Vyjádření k práci 

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

odnětí svobody do patřičné hloubky seznámila. Kladně hodnotím, že se ve svém výkladu 

neomezuje jen na popis právní úpravy, ale zabývá se i problematikou praktického výkonu 

trestu odnětí svobody a podmínek odsouzených. Naopak, za  nadbytečné považuji obecné 

popisy právních norem – systematické členění ústavy nebo trestního zákoníku obsažené 

v kapitole druhé (počet hlav a článků Ústavy nemá relevantní vztah ke zpracovávanému 

tématu). I když je druhá kapitola nazvaná „Trest odnětí svobody de lege lata“, popis  

aktuální konkrétní právní úpravy trestu odnětí svobody neobsahuje, jedná se toliko o obecný 

popis právních norem, které se k tomuto institutu mohou vztahovat. Úprava trestu odnětí 

svobody de lege lata je však analyzována v další kapitole. S některými závěry diplomantky 

se nelze ztotožnit, např. tvrzení o možnosti uložení trestu odnětí svobody každému pachateli 

(str. 9), kdy diplomantka opomenula, že pachatelem trestného činu může být i právnická 

osoba, a té rozhodně trest odnětí svobody uložit nelze. Věcnou nesprávností je i popis 

úpravy podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, když diplomantka vůbec 

nezohledňuje novelu tohoto institutu účinnou od 1. 10. 2020, a to navzdory tomu, že 

k uzavření rukopisu došlo až 17. 11. 2020. 

Práce má převážně kompilační charakter (což se projevuje i ve vysokém procentu shody 

v protokolu o kontrole originality) a postrádá častější vyjádření vlastního názoru 

diplomantky na sporné otázky teorie nebo praxe. Výjimku v tomto směru představuje 

kapitola šestá, kde již lze názory autorky identifikovat.  

Diplomantka si v úvodu za cíl práce stanovila shrnutí problematiky nepodmíněného trestu 

odnětí svobody z pohledu teorie a praxe, ale též zaujat postoj k otázce přeplněnosti věznic 

a podmínek výkonu trestu odnětí svobody, přičemž takto vymezený cíl práce se jí podařilo 

naplnit. 
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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 Vhodně systematicky  členěná, kapitoly 
logicky navazují.  

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. 

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 
(několik chyb v interpunkci a překlepů), 
neobratné formulace obsahuje jen 
výjimečně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autorka by se mohla vyjádřit k efektivitě ukládání krátkodobého nepodmíněného trestu 

odnětí svobody.   

 

Doporučení/nedoporučení práce               
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře 

 
 

V Praze dne 17. ledna 2021 

 

 

 

          JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 

                           oponentka 


