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Posudek

na rigorózní práci Mgr. Dana Zwieba „Privatizace věznic –

budoucnost vězeňství 21. století?“

Předložená rigorózní práce je velmi zajímavým zpracováním  problematiky privatizace 

věznic. Vnější úprava práce je  pěkná.  Okruh použité literatury je odpovídající zvolené 

tématice. Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky kladené na 

rigorózní práci.

Autor si za téma své práce vybral velmi zajímavou a aktuální problematiku. Otázka 

soukromých věznic, resp. privatizace věznic je stále více v popředí zájmu médií i veřejnosti, 

přestože dosud žádný projekt tohoto typu nebyl v Česku republice realizován, je stále 

deklarován zájem na dokončení první „soukromé věznice“. Okruhy ze zadané tématiky byly 

rigorozantem vhodně vybrány a odpovídajícím způsobem zpracovány.

Autor se na 210 stranách textu po úvodu, ve kterém nastiňuje souvislosti svého tématu 

s trestním právem a s aktuálními trendy ve vývoji trestního práva, věnuje nejprve obecným 

důvodům pro využití soukromého sektoru ve vězeňství, definuje základní pojmy v této oblasti  

a nastiňuje hlavní modely spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Autor zde neopomíná 

zdůraznit, že v daném případě nemůže jít o klasickou privatizaci, tak jak obecně rozumíme 

významu tohoto slova, ale že se více jedná o stanovení určitého zapojení soukromého sektoru 

sui genesis. Ve druhé kapitole se autor snaží popsat privatizaci vězeňství po ekonomicko-

organizační stránce. Přestože se tento úhel pohledu může zdát jako podružný, je pro stanovení 



konkrétní formy účasti soukromého sektoru velmi důležitý, někdy až téměř určující. Ve 

třetí kapitole autor popisuje privatizaci věznic v kontextu etiky, účelu a smyslu trestání, které 

samozřejmě mají vliv na způsob výkonu  trestu i z pohledu organizačního. Čtvrtá kapitola je 

velmi zajímavá z pohledu zahraničních zkušeností, neboť v mnoha zemích došlo již 

k zapojení soukromého subjektu do vězeňství a to v různém rozsahu a různým způsobem, 

v této části můžeme sledovat jednotlivé varianty a stejně jako autor rigorózní práce můžeme 

hledat styčné plochy se situací v České republice. Těžiště práce je dle mého názoru 

soustředěno do části páté, která je věnována současné situaci českého vězeňství a aktuálním 

možnostem zapojení soukromého sektoru. Autor zde neopomněl zmínit i jediný zatím 

připravovaný projekt v Rapoticích.

V závěru autor shrnuje poznatky zjištěné při zpracovávání rigorózní práce a 

konstatuje, že tento institut považuje za jednu z možných cest, kterou se může ubírat české 

vězeňství a jen budoucnost ukáže, zda se nejednalo o cestu slepou.

Celkově lze předloženou práci hodnotit jako pěknou, až na výjimečné překlepy je 

práce hezky zpracována jak po formální, tak odborné stránce. Autor zde prokázal  znalost 

zvolené problematiky, a to včetně pramenů a zejména některých problémů spojených 

s tématem. Autor ve své práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí odborné práce. A jako 

kladné hodnotím i použití statistických instrumentů jako jsou tabulky, které vhodně dokreslují 

zvolenou problematiku.

Při obhajobě by se autor mohl vyjádřit k otázce, zda vůbec by navrhoval a pokud ano 

v jakých směrech změnu zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

Závěrem je nutné uvést, že předložená práce Mgr. Dana Zwieba splňuje po formální i 

obsahové stránce požadavky kladené na rigorózní práci a je způsobilým podkladem pro 

obhajobu.

Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce byl Mgr. Danu Zwiebovi

udělen titul doktora práv.

V Praze, dne 24.1.2011
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