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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma zvolila problematiku ukládání trestů dospělým. Jde o téma, které lze 

označit za stále aktuální, přičemž ve velké míře se v posledních (mnoha) letech řeší zejména 

v souvislosti s přeplněností českých věznic a v evropském srovnání poměrně vysokým 

počtem osob, které v České republice vykonávají nepodmíněný trest odnětí svobody, jakož i 

v souvislosti s opuštěním materiálního pojetí trestného činu a otázkou přepínání trestní 

represe. Z legislativní činnosti nelze přehlédnout ani nedávnou změnu trestního zákoníku ve 

spojení se změnou trestního řádu zavádějící instituty nesporných skutečností do standardního 

trestního řízení, nebo prohlášení viny, jejichž využití též nachází svůj odraz v otázce trestání. 

Nedávno otázka trestání zaujala i laickou veřejnosti v souvislosti se zvláště přitěžující 

okolností spočívající ve vyhlášeném nouzovém stavu v souvislosti s epidemií způsobenou 

virem COVID 19. Další v odborné literatuře dostupné kritické úvahy z poslední doby se týkají 

otázky předvídatelnosti soudního rozhodování při ukládání trestů a míry variability trestů 

uložených v konkrétních, do jisté míry srovnatelných případech. Již od dob dávné historie, 

přesto však stále aktuálně ve světle vyvíjející se právní úpravy i společenské situace se přitom 

řeší samotná otázka účelu trestu (spojená v mnoha směrech s termínem spravedlnost) a 

faktických možností jeho dosažení, na kterou tak adekvátní vědecká práce řešící výše 

vyjmenovaná dílčí témata navazuje. Většinu těchto aktuálních souvislostí přitom diplomantka 

ve své práci neopomíjí. 

 

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

metody 

Diplomantka se zaměřila především na širší rozměr tématu zejména ve vztahu k ústředním 

pojmům trestu a jeho účelu i možností jeho dosažení zahrnující podrobnější rozbor také 

filozofických východisek trestání pachatelů a zohlednila i hledisko kriminologické. Vycházela 

přitom z velmi reprezentativního okruhu pramenů, s nimiž pracovala velice zdařile, pečlivě 

tak, že její syntézy jsou přesvědčivé a opodstatněné. 

Z hlediska pozitivně právní úpravy a aplikační praxe se diplomantka otevřeně (a vhodně) 

nesnažila o vyčerpávající zpracování, ale pozornost upřela na mnohé, dobře zvolené aktuální 

problémy, což vyžaduje širokou znalost zejména obecné části trestního zákoníku, a to obvykle 

v historických souvislostech, systematiky trestního zákoníku, nadzákonných předpisů a 

navazující četné judikatury. Proto bývá velmi obtížné pro studenty, kteří s otázkou ukládání 

trestů nemají praktickou zkušenost. I zde diplomantka s početnými prameny (monografiemi, 

učebnicemi, komentářem, a především velkou řadou odborných článků z časopisů i ze 

sborníků pracuje pečlivě a tvůrčím způsobem a jedná se o text zdařilý, ač velmi vysokého 

standardu vyvážené polemiky v obecné části již vždy zcela nedosahuje. 

Diplomantka zdařile využila v práci standardních vědeckých metod, jako je analýza, syntéza, 

indukce, dedukce i komparace.  
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3. Formální a systematické členění práce 

Formální členění práce je přehledné a vychází z doporučené šablony.  

Diplomantka zvolila systematiku práce velice dobře a zcela odpovídá vytýčeným cílům i 

způsobu zpracování problematiky. V rámci něj postupuje osvědčeným způsobem od obecného 

ke konkrétnímu. Přes rozsáhlé pojednání o pojmu trestu (kapitola první), systému trestů 

(kapitola druhá) a účelu trestu (kapitola třetí) přechází k obecným zásadám pro ukládání trestů 

(kapitola čtvrtá) a základním hlediskům pro jeho stanovení (kapitola pátá), na což navazuje 

samostatnou kapitolou k obecně polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, u nichž se věnuje i 

zahraničnímu srovnání se Švédskem, státem Missouri, Slovenskem a Anglií a Walesem. 

Některými polehčujícími, případně přitěžujícími okolnostmi, které považuje za 

problematické, se pak věnuje podrobněji (např. věk pachatele, doznání, spáchání za 

nouzového stavu či recidivu).  

Každé dílčí řešené téma je zřetelně ohraničené, přitom však přirozeně zasazené do plynule a 

logicky se rozvíjejícího textu.  

 

4. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Diplomantka v úvodu své cíle vytýčila tak, 

že se chce zaměřit především na obecné, 

principiální otázky ukládání trestů a 

hledisek rozhodných pro určení jeho druhu 

a výměry a dále na některá dílčí úskalí a 

problematické otázky související 

s rozhodnutím o trestu a navrhnout jejich 

možná řešení. Jako obiter dictum označila 

za účel práce i snahu přimět čtenáře 

zamyslet se nad tím, jaký trest lze 

považovat za spravedlivý a účelný, resp. jak 

lze k této otázce přistupovat.  

Takto vymezeným cílům diplomantka 

dostála.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Automatická kontrola textu míry 

podobnosti vykázala výsledky nižší, než je 

běžné v odborných právnických textech. 

Napříč textem z hlediska jeho systematiky i 

obsahu je zřetelný autorský záměr 

diplomantky, jakož i její vlastní názory a 

hodnocení. Práce tak nevzbuzuje 

pochybnosti o jejím vlastním autorském 

přínosu.  

Logická stavba práce Velmi zdařilá. Text je konsistentní, čtivý a 

přirozeně se rozvíjející. Jednotlivé kapitoly 

jsou smysluplně děleny, přitom navzájem 

logicky navazují.   

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Výborná. Diplomantka reprezentativní 

počet pramenů, na které řádně odkazuje 

v bohatém poznámkovém aparátu, zúročila 

v plynulém textu, v němž se získanými 

informacemi pracuje tvůrčím způsobem, na 
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závěry a zjištění jednotlivých autorů 

navazuje vlastními hodnoceními a 

polemikami s přiměřeným respektem a 

zároveň přesvědčivým odůvodněním 

vlastních závěrů. Do textu vhodně 

začleňuje i judikaturu. 

Cizojazyčných pramenů, které v předložené 

práci nacházejí své praktické uplatnění, 

využila nadstandardní počet.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Velmi dobrá, přesahující obvyklý standard 

diplomových prací zejména v ústřední části 

zaměřené v souladu s definovaným cílem 

práce na obecné, principiální otázky 

ukládání trestů soudy. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Po formální stránce je práce přehledná. 

Zvolený způsob zpracování nevyžaduje 

užití grafů ani tabulek.  

Jazyková a stylistická úroveň Celkově jsou jazykové a vyjadřovací 

schopnosti diplomantky na výborné úrovni. 

Text je odborný a informačně bohatý a 

přitom čtivý, adekvátně vypointovaný. Jeho 

finální redakce byla důkladná a je tedy 

v zásadě prostý překlepů, pravopisných 

chyb a jiných častých nedostatků. 

 

5. Vyjádření k práci 

Diplomantka předložila práci z hlediska svého rozsahu výrazně překračující předpokládaný 

rozsah diplomové práce. Nutno však říct, že všechny jeho dílčí části mají své opodstatnění, 

jsou zpracovány důkladně a s rozmyslem. Práce je prostá opakování či nadbytečně dlouhých 

popisných částí, které by v systematice práce nenalezly své uplatnění. Nejde tedy o nedostatek 

předloženého textu. 

Výtečná je zejména první polovina práce, v níž diplomantka prokázala schopnost zpracovat 

rozsáhlé množství vstupních zdrojů v souladu s vytýčeným cílem do uceleného, odborného 

textu, v němž se s poměrně náročnými, právně, filozoficky, kriminologicky a do jisté míry i 

sociologicky abstraktními otázkami vypořádává pečlivě a podrobně, aniž by uhýbala od 

ústředního, trestněprávního zaměření práce, nebo se dopouštěla neadekvátních zjednodušení. 

Zcela přirozeně již napříč textem upozorňuje na řadu souvisejících úskalí, z nichž některá jsou 

průřezovějšího charakteru, jiná naopak spíše dílčí, přesto však do tématu dobře zapadající. 

Zdařile přitom napříč textem poukazuje při obecných popisech v konkrétních souvislostech na 

zahraniční srovnání, na vhodnou kazuistiku a řešená dílčí témata tak rozebírá v mnoha 

souvislostech a do hloubky. Zmínit lze například možnost změny zbývající části výkonu 

nepodmíněného trestu odnětí svobody na trest domácího vězení, zkušenosti s tzv. šokovými 

tresty, otázka privatizace vězeňství a řada dalších. 

Ani v navazujících částech práce zaměřených na současnou českou situaci diplomantka od 

žádných zjištěných problémů neuhýbá, naopak podrobně je analyzuje a zaujímá k nim vlastní 

závěry a návrhy na jejich řešení. Zaobírá se proto i takovými otázkami, jako je nalezení 

vyvážené rovnováhy mezi konsistentním ukládáním trestů a soudcovskou individualizací. 

Pokud jsem uvedla, že tuto část považuji za méně zdařilou, než část předchozí, tak musím 

zdůraznit diplomantkou nastavený velmi vysoký standard, a že i tuto část diplomantka 
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zpracovala zdařile a s odpovídající pečlivostí, jen prostě v tomto ohledu není v odborné 

literatuře takový rozsah různorodých odborných přístupů, z jakého mohla vycházet v částech 

předchozích, přičemž jde o otázku z hlediska možných přístupů a náhledů velmi 

problematickou a nepochybně může sloužit jako velmi vhodný podklad do další diskuse, 

například u obhajoby. To do jisté míry reflektuje i sama diplomantka v závěru práce, v němž 

navzdory průběžně pozitivně hodnoceným zejména zahraničním příkladům exaktního 

stanovení významu jednotlivých okolností významných pro určení trestu, varuje naopak před 

přílišným zautomatizováním rozhodování o trestu. Z hlediska vysokého úrovně práce zmíním 

jen na okraj poznámku, která se vztahuje k dílčí pasáži týkající se problematiky kumulace 

trestů a nového znění § 39 odst. 4 tr. zákoníku. V té totiž shledávám, že jakkoliv je zejména 

v úvodu formulována obecně s ambicióznějšími návrhy týkajícími se přiblížení trestání 

souběhu a recidivy, argumentačně je podložena v podstatě jen ve vztahu k podmíněně 

odloženému trestu odnětí svobody. V porovnání s vyváženými úvahami, které diplomantka 

napříč prací byla schopna vést, také shledávám poněkud překvapivě jednostrannou 

argumentaci zaměřenou na souhrn všech dosud nevykonaných trestů, aniž by se vypořádala 

s nabízející se otázkou srovnatelnosti uloženého trestu v případech, kdyby u mnohonásobného 

recidivisty měl být za jinak srovnatelný skutek ukládán dle navrženého modelu trest 

principiálně nižší, než třeba i v případě jeho prvotrestaného spolupachatele, jen proto, že dříve 

uložené tresty recidivující pachatel dosud nevykonal.  

Nastíněnou polemiku, potažmo reakci na užitou argumentaci, je však na místě brát nikoliv 

jako výtky k práci samotné (která již tak svým rozsahem i záběrem přesahuje požadavky na 

tento typ kvalifikačních prací kladené), ale jsou naopak spíše důkazem přínosnosti a 

podnětnosti předložené práce, kterou považuji za zdařilé zpracování obtížného tématu 

převyšující obvyklý standard diplomových prací zaměřených na tuto problematiku.  

 

Předložená práce je tedy nepochybně způsobilým podkladem k obhajobě. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň 1 

  

V práci diplomantka zákonodárci vyčítá, že nedefinoval primární a sekundární účel trestu, 

případně kritéria pro jejich rozlišení. Mohla by se tedy pokusit o návrh de lege ferenda 

takového ustanovení. 

Dále by případně mohla přiblížit některé další nastíněné možnosti, které by podle jejího 

názoru mohly být vhodným nástrojem pro jí řešenou potřebu sjednocení ukládaných trestů ve 

srovnatelných případech. 

 

V Praze dne 17. 11. 2021 

 

        Simona Heranová 

        vedoucí diplomové práce 

 


