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1. Aktuálnost (novost) tématu: Práce pojednává o tématu, které má velký význam z hlediska 
modernizace trestního práva. V České republice se jen pozvolna přibližujeme standardům 
vyspělých evropských států, kde se široké uplatňování alternativ k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody stalo samozřejmostí již od 70. let minulého století. Prvky alternativního 
trestání a restorativní justice byly v našem právním řádu postupně posilovány přijetím řady 
zákonů (viz zejména novelu tr. zákona č. 152/1996 Sb., zákon  o Probační a mediační službě 
č. 257/2000 Sb.). I přes podrobná ustanovení nového trestního zákoníku se dosud nacházíme 
ve stádiu utváření moderního systému alternativního trestání; tento vývoj není přímočarý a 
naráží na četná úskalí, o čemž svědčí např. i další změny provedené zákonem č. 330/2011 
Sb. 

 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – autorka prokázala velmi dobrou teoretickou obeznámenost s tématem a 
širší znalost odborných otázek trestních sankcí 

- vstupní údaje a jejich zpracování - kromě teoretických pramenů zahrnují i statistická data a 
výsledky dotazníkového šetření mezi soudci a státními zástupci 

- použité metody – autorka používá hlavně syntetické narace (výkladu), místy užívá 
analytických přístupů (kritické části).  

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- logická stavba práce – autorka správně postupuje od obecných výkladů ke konkrétnějším 
pojednáním o jednotlivých druzích alternativních trestů (obecně prospěšné práce, peněžitý 
trest, trest domácího vězení). Nechybí závěr shrnující a zobecňující poznatky autorky.  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – autorka použila hlavní 
syntetické práce a časopisecké články k danému tématu, a to včetně starších klasických 
prací Oty Novotného, tak i nejnovější monografie F. Ščerby. Autorka obsáhle čerpá ze studií 
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zahraniční literatura bohužel absentuje, což 
však s ohledem na strukturu a zamření práce na českou úpravu lze tolerovat. Při ústní 
obhajobě lze zmínit alespoň situaci na Slovensku. Autorka standardním způsobem využívá 
poznámkového aparátu. Seznam použité literatury je vhodně členěn (učebnice, komentáře, 
monografie, časopisecké články, internetové zdroje).  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – dostačující (viz další vyjádření níže) 
- úprava práce (text, grafy, tabulky)  práce obsahuje několik tabulek a statistických přehledů 
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v přílohách, na něž je v textu vhodně odkazováno. 
- jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá. 

 
4. Další vyjádření k práci: Práce je uceleným přehledem, vycházejícím z  právní úpravy platné v 
České republice a z dosavadních praktických zkušeností s jednotlivými druhy alternativních trestů. 
Autorka se nespokojila a s pouhou kompilací pramenů, ale zahrnula i vlastní originální úvahy a 
postřehy. Jako zásadní současný problém trestní justice označuje přeplněnost věznic a negativní 
vliv  vězeňského prostředí na odsouzené. V diplomové práci si klade za cíl poukázat na výhody 
alternativních trestů ve srovnání s nepodmíněným trestem odnětí svobody a zhodnotit efektivitu 
vybraných alternativních sankcí v praxi.Užívá přitom mimo jiné i množství empiricky získaných dat. 
Práce obsahuje několik velmi kvalitních obecných kapitol, v nichž autorka prokázala dostatečnou 
znalost širších právně teoretických, mezinárodně právních, historických a  sociálních souvislostí 
zvoleného tématu. Srozumitelně přibližuje systémová východiska alternativního řešení trestních 
věcí, pojednává o tzv. krizi vězeňství. Vysvětluje pojem restorativní justice, který odlišuje od 
klasické justice odplatné neboli retributivní. Restorativní justice dle autorky pojímá trestný čin 
především jako sociální konflikt mezi obětí a pachatelem, který vznikl jako důsledek spáchaného 
trestného činu. Cílem restorativní justice je obnova stavu narušeného nebo ohroženého trestným 
činem za aktivní účasti všech dotčených osob, tj. pachatele i oběti. V rámci tohoto výkladu autorka 
osvětluje význam a smysl tzv. mediace a probace.  
 
Hlavní přednosti alternativních trestů jsou autorkou spatřovány v preventivním působení na 
pachatele, v odstranění kriminogenních vlivů vězeňského prostředí, ve snížení počtu vězeňské 
populace a v nižších nákladech. V případě uložení alternativního trestu není pachatel izolován od 
společnosti, nedochází k zpřetrhání jeho pozitivních sociálních vazeb. Autorka však zdůrazňuje, že 
alternativní trest bývá účinný jen tehdy, pokud k němu pachatel přistupuje v souladu s jeho 
zamýšleným výchovným účelem. Nezbytnou podmínkou ukládání všech alternativních trestů by 
proto měla být důkladná znalost konkrétního pachatele, jeho osobních a majetkových poměrů i 
trestní minulosti. Jinak hrozí, že se pro některé pachatele stane uložení alternativního trestu pouze 
příležitostí, jak páchat další trestnou činnost.  
 
Autorka poukazuje na řadu zajímavých detailů a úskalí spojených s dřívější i platnou úpravou 
alternativních trestů. Za velmi zdařilé považuji pasáže, v nichž autorka popisuje, jak se od 90. let 
měnila aplikační praxe soudů při ukládání trestu obecně prospěšných prací, resp. jak tato 
rozhodovací praxe reagovala na změny zákona (zejména rozšíření okruhu trestných činů, u nichž 
bylo možné uložit nepodmíněný trest odnětí svobody pouze subsidiárně, znemožnění ukládání 
nepodmíněného trestu odnětí svobody trestním příkazem atd.). Za rozhodující z hlediska 
institucionálního zabezpečení výkonu alternativních trestů autorka označuje ustavení Probační a 
mediační služby. Velmi informativní je rovněž shrnutí právních názorů, pokud jde o otázku přepočtu 
nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na náhradní trest a časovou působnost trestních 
zákonů. Jako málo smysluplnou kritizuje autorka možnost přeměny nevykonaných obecně 
prospěšných prací v náhradní trest domácího vězení.  
 
 Autorka srozumitelně přibližuje systém tzv. denních sazeb pro výměru peněžitého trestu dle nového 
trestního zákoníku. Kritizuje skutečnost, že v současné době je primárním následkem nezaplacení 
peněžitého trestu jeho vymáhání a nikoli automatické nařízení náhradního trestu. Trest odnětí 
svobody jako sekundární sankce nastupuje až v případě neúspěšného vymáhání peněžité částky 
v občanskoprávním řízení.  
 
Velmi kritická je autorka  k novele tr. zákoníku č. 330/2011 Sb., zejména pokud jde o následky 
porušení povinnosti odsouzeného zdržovat se ve svém obydlí. Dle autorky charakter trestu 
domácího vězení vyžaduje, aby byl dodržován bezvýhradně – tzn. dle autorky je tedy třeba se vrátit 
k zásadě, že nedodržení stanovených podmínek trestu domácího vězení má za následek výkon celého 
tzv. náhradního trestu. Proporcionalita sekundární sankce vzhledem k době, po kterou byl trest 
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domácího vězení řádně vykonáván, nemotivuje dle názoru autorky pachatele k řádnému výkonu 
trestu tak, jako hrozba nařízení náhradního trestu odnětí svobody v předem stanovené výměře. 
Autorka dále považuje za negativní skutečnost, že při ukládání trestu domácího vězení nemá soud 
povinnost si opatřit zprávu probačního úředníka o vhodnosti uložení trestu konkrétnímu pachateli. 
V praxi tak dle autorky může docházet k tomu, že tresty domácího vězení budou ukládány 
v nevhodných případech a teprve po nařízení výkonu trestu soud zjistí, že trest neměl být 
s přihlédnutím ke všem okolnostem vůbec uložen.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  Posuzovanou diplomovou práci ve vztahu 
ke zvolenému tématu hodnotím jako ucelenou a informativní. Práci by oživily konkrétnější 
kasuistiky (třeba hypotetické), vzorové příklady, citace z konkrétních rozhodnutí. Jinak autorce dle 
mého názoru nelze vytýkat závažnějších obsahových či formálních chyby. K případné úvaze autorky 
v rámci ústní obhajoby navrhuji opětovné bližší zamyšlení nad tím, které faktory způsobují přetížení 
věznic. Nejedná se ve skutečnosti o jeden nutných důsledků záměrné demontáže sociálního státu, 
resp. chronického podfinancování veřejného sektoru? Je „zefektivnění“ a „zkracování“ všelékem 
(str. 8)? Jak lze při nedostatku finančních prostředků institucionálně zajistit výkon alternativních 
trestů, u nichž je potřeba značného nasazení školených pracovníků? 
 
V práci se často opakuje teze o „nevytrhování pachatele z jeho přirozeného prostředí“ (např. str. 
13); dle mých praktických zkušeností působí právě toto „přirozené prostředí“ často velmi 
kriminogenně. Problémem u výkonu trestu odnětí svobody není ani tak „vytržení z prostředí“ jako 
spíše nedostatečná postpenitenciární péče, zadluženost, stigmatizace odsouzeného po návratu 
z výkonu trestu atd. Nelze rovněž přehlédnout, že bagatelních deliktů, u nichž nejčastěji připadá 
v úvahu uložení alternativního trestu, se dnes často dopouštějí lidé, kteří nemají kam jít a pro něž je 
VTOS vítanou úlevou. Není chybné samo pojetí „práce za trest“? V časech masové 
nezaměstnanosti, prekarizace a nadbytečnosti se jakákoli (i neplacená) práce stává spíše výsadou. 
Jaký je názor autorky na nepřehlednou kumulaci alternativních trestů, ukládaných trestními 
příkazy, k nimž v praxi běžně dochází?Nebylo by vhodné zejména u mladistvých prvopachatelů 
ukládat krátkodobý nepodmíněný tzv. šokový trest? Jak může trest domácího vězení plnit svůj účel 
v době, kdy stále více lidí nemá jasně vymezený volný čas v důsledku kumulace pracovních úvazků, 
neplnohodnotných pracovních kontraktů, nezaměstnanosti atd? Není vlastně koncepce 
alternativních trestů již „zastaralá“ neboť má za východisko spíše expandující (a nikoli 
přiškrcovaný) sociální stát a poměrně homogenní společnost středních vrstev (tzv. společnost 
zaměstnání), která se dnes rozpadá?  
  

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: výborně (1) 
 
 
 
V Praze dne 22. května 2012 
                                                                                                
 
 
 

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
    oponent diplomové práce     


