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1. Aktuálnost (novost) tématu: nikterak nové, ovšem stále aktuální téma 

vzhledem k připravované rekodifikaci trestního řádu, se kterým úzce 
souvisejí navazující zákonné i podzákonné předpisy v oblasti vězeňství. 

 
2. Náročnost tématu na: 
 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oblasti trestního práva    

  hmotného, procesního a penologie 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala dostatečné  

           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 nevyužita 

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

tématem zabývala dostatečně do hloubky, uvedla vlastní úhly 

pohledu k dané problematice 

- úprava práce (text, grafy, tabulky) – přehledná, využití grafů a 

tabulek 

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

výskyt gramatických chyb a překlepů. 



 

4. Případné další vyjádření k práci:  

 
Práce je vhodným zpracováním zvoleného tématu. Diplomantka si dala 

za cíl poskytnout ucelené shrnutí problematiky nepodmíněného trestu odnětí 
svobody, analyzovat aktuální situaci v českých věznicích na základě 
statistických údajů Vězeňské služby, upozornit na problémové oblastí 

zkoumaného tématu a navrhnout k nim možná řešení. Tyto cíle byly v práci 
splněny.  

Autorka přistupuje ke zpracování tématu systematicky s logickou 
posloupností, práce je přehledná a rozumně vystavěná. Diplomová práce je 
rozdělená do šesti kapitol. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny základní 

pojmy, účel a druhy trestu odnětí svobody, dále jsou uvedeny mezinárodní, 
ústavní, zákonné i podzákonné právní předpisy upravující danou oblast. 
Čtvrtá, stěžejní kapitola se věnuje samotnému výkonu trestu včetně 

rozdělení věznic, orgánům zajišťujícím výkon trestu, průběhu výkonu od 
přijetí odsouzeného až po jeho propuštění, právům a povinnostem 

odsouzeného. Následující kapitola pojednává o programu zacházení, 
zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. V závěrečné kapitole autorka 
upozorňuje na některé problémy výkonu trestu a uvádí návrhy de lege 

ferenda. 

 Jedná se o práci, která mimo popisných pasáží obsahuje i kritické 

zhodnocení současné právní úpravy nepodmíněného trestu odnětí svobody. 
Autorka využívá statistik Vězeňské služby a přináší čtenářům zajímavý vhled 
do aplikační praxe daného tématu. Zejména v závěrečných pasážích 

diplomantka prezentuje vlastní pohled na konkrétní nedostatky právní 
úpravy a na ně navazující faktické problémy.   

Ze stylistického a gramatického hlediska musím diplomantce vytknout 

značné množství (v řádu desítek) překlepů a chyb v interpunkci, v práci se 
vyskytuje i několik hrubých gramatických chyb. Naopak oceňuji přehledně 

zpracované grafy a tabulky. 

Autorka využila adekvátní množství odborné literatury, monografií, 
článků i vnitrostátních právních předpisů. Cizojazyčná literatura absentuje, 

s judikaturou taktéž nebylo téměř pracováno. S ohledem na zvolené téma se 
ovšem nejedná o zásadní pochybení. 

Přes výše uvedené nedostatky považuji práci za celkově zdařilou, 
kladně hodnotím především analytickou činnost diplomantky. 

 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  
 

Při ústní obhajobě své práce nechť se diplomantka vyjádří ke 

vhodnosti úpravy aspektů výkonu trestu odnětí svobody, které jsou nově 
zakotveny v českém právním řádu zákonem č. 165/2020 Sb. 



 

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

 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2 
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