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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka Michaela Koubová si jako téma své diplomové práce vybrala problematiku ukládání 

trestů dospělým. Jedná se o tradiční a mezi studenty oblíbené téma na problematiku sankcionování. 

Aktuálnost tématu je obecně vyvolána změnou právní úpravy a současně také rozhodovací praxí 

vrcholných soudů. 

 

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

metody 

Při zpracování byly nezbytné znalosti z trestního práva hmotného, a to jak v rovině teorietické, tak 

i aplikační, dále pak znalosti z kriminologie a ústavního práva. Standardní použité metody 

(deskripce, analýza, syntéza, dedukce) jsou doplněny o metodu komparativní. Jde o vhodnou 

kombinaci použitých metod. Práce nemá jen popisný charakter, ale jsou patrné i analytické pasáže. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je rozdělena do úvodu, šesti číslovaných kapitol a závěru. Po úvodu, kde je definován cíl 

práce, následuje kapitola první - pojem a podstata trestu. V kapitole druhé (systém trestů) je 

pojednáno o zásadách spravedlivého systému trestů, druzích trestu a trestní sazbě, třídění dle 

charakteristických znaků a konečně také o odklonech jako materiální trestněprávní sankční formy 

na procesním pozadí. V kapitole třetí se autorka zabývá účelem trestu, zejména teoriemi trestání a 

účely trestu. Předmětem kapitoly čtvrté jsou základní zásady ukládání trestů (nulla poena sine lege, 

zásada subsidiarity trestní represe, přiměřenosti, humanity, atd.). V kapitole páté autorka 

pojednává o aspektech vyměřování trestu, v kapitole šesté o obecně polehčujících a přitěžujících 

okolnostech (§ 41 a § 42 TZ), jakož i o zvlášť přitěžujících okolnostech. Zmíněna je i zásada 

dvojího přičítání a také srovnání se zahraničím (Śvédsko, USA - stát Missouri, Slovensko, Anglie 

a Wales). Poslední částí práce je pak závěr. V práci nechybí ani seznam použitých zdrojů, ani 

seznam zkratek. Konstatuji, že předložená práce má logickou (promyšlenou) strukturu. Je v zásadě 

(a správně) postupováno od obecného ke konkrétnímu.  

 

4. Vyjádření k práci 

Podle mého názoru se jedná o zdařilé zpracování zvoleného tématu. Za největší přednost práce 

považuji rozbor přístupů k trestání s dlouhou řadou zahraničních pramenů. Naopak větší pozornost 

mohla být věnována důkladnější analýze pozitivněprávní úpravy. Jak ostatně uvádí autorka, tak 

předložená práce nepředstavuje komplexní zpracování tématu ukládání trestů dospělým, ale 

přibližuje proces ukládání trestů a poukazuje na konkrétní problematické otázky spojené s 

ukládáním trestů (kumulace trestů či hodnocení recidivy a doznání pachatele pro účely uložení 

trestu). Přesto je však téma rozebráno do dostečné hloubky. Podle mého názoru předložená 

diplomová práce splňuje všechny obsahové i formální náležitosti, které jsou kladeny na tento typ 

práce. Práci doporučuji k obhajobě. Předběžně ji hodnotím stupněm výborně. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Definovaný cíl práce („představit čtenáři problematiku ukládání 

trestů dospělým pachatelům spíše v užším smyslu, tedy jako volbu 



  

druhu a výměry trestu, a to jak v obecné rovině jako ucelený systém, 

tak se zaměřením na podrobnější analýzu jednotlivých dílčích prvků 

ovlivňujících uložení trestu v konkrétním případě. (...) rovněž přimět 

čtenáře zamyslet se nad tím, jaký trest je trestem spravedlivým a 

účelným a ukázat více možných koncepcí, kterak lze k ukládání trestů 

přistoupit.“) byl podle hodnocení oponenta splněn. 

Samostatnost při 

zpracování tématu 

včetně zhodnocení 

práce z hlediska 

plagiátorství 

Systém Theses.cz: méně než 5 %. 

Systém Turnitin - celkové procento podobnosti: 17 %. 

Po zevrubné kontrole přiložených protokolů konstatuji, že práce není 

kompilátem a ani plagiátem jiných prací. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu, svědčí o celkové promyšlenosti - 

postupuje od obecného ke konkrétnímu. Blíže viz bod 3. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací  

Autorka čerpá z dlouhé řady pramenů (komentáře, články, učebnice, 

statě ve sbornících). Zastoupeny jsou české i zahraniční prameny. 

Citace provedeny řádně a dle norem. 

Hloubka provedené 

analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou. Autorka se 

podrobněji věnovala české právní úpravě, přičemž neopomenula ani 

vybraná srovnání se zahraniční úpravou. Na některých místech jsou 

patrné vlastní názory autorky na problematiku, což práci zhodnocuje. 

Úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 

Bez výhrad. Práce prošla závěrečnou redakcí. 

V práci nejsou přítomny tabulky a ani grafy, což nijak nesnižuje 

kvalitu předložené práce. 

Jazyková a stylistická 

úroveň 

Odpovídající odborného textu (diplomové práce v oboru trestní 

právo). Současně jde o poměrně čtivý text. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení práce k obhajobě Doporučuji, neboť splňuje obsahové i formální náležitosti, 

které jsou kladeny na tento typ závěrečné práce. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně (1) 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1/ Považujete stávající systém základních zásad pro ukládání trestů, jakož i paletu kritérií (poměry 

pachatele, okolnosti případu) určujících pro druh a výměru trestu za dostačující? 

 

2/ Bylo by podle Vás vhodnější nahradit institut „Mimořádného snížení trestu odnětí 

svobody"“právní úpravou trestních sazeb u trestu odnětí svobody, kde by byly stanoveny pouze 

horní hranice (i u kvalifikovaných skutkových podstat), přičemž dolní hranice by stanoveny 

nebyly? 

 

 

V Praze dne 17. 11. 2021 

 

_________________________ 

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 

oponent diplomové práce 


