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1. Aktuálnost (novost) tématu: Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody jsou stále aktuálním 
tématem. Tak je tomu zvláště v dobách hospodářské krize, kdy stát projevuje snahu šetřit finanční 
prostředky mimo jiné i v nákladech na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody. O tom svědčí také 
rozšiřování výčtu druhů trestů nahrazujících nepodmíněný trest odnětí svobody, rozšiřování možností 
ukládání těch stávajících alternativních trestů, úprava pravidel, podle nichž má dojít k nařízení 
náhradního trestu odnětí svobody etc. I s ohledem na poslední novelizace trestního zákoníku, které se 
významně dotkly alternativních trestů jde o téma hojně diskutované, přesto však ponechávající značný 
prostor pro úvahy při zpracování diplomové práce. I s ohledem na neustálý tlak exekutivy na omezení 
počtu vězněných osob a s tím související předkládané návrhy na novelizaci trestního zákoníku a 
trestního řádu je třeba se tomuto tématu dlouhodobě a opakovaně věnovat, jde o téma stále živé a 
aktuální, tedy vhodné ke zpracování v diplomové práci. 
 
2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti z oboru trestního práva hmotného, popř. též z 
kriminologie, zejména penologie, příp. dalších doprovodných věd kriminálních, ale též takových 
věd, jako je právní teorie a filozofie; vybrané téma je vhodné pro účely diplomové práce, 
nicméně vhodná je též určitá praktická zkušenost, příp. znalost kazuistiky,  

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka se měla zabývat současnou právní úpravou, 
měla případně zohlednit současnou i dřívější judikaturu, příp. provést analýzu současného stavu 
(i za pomoci statistických dat), též se nabízela možnost srovnání historického či mezinárodního,  

- použité metody – odpovídající tématu, diplomantka provedla analýzu současného stavu, 
neprováděla však již komparaci historickou či mezinárodní. 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomantka rozdělila práci do 6 číslovaných částí, kterým předchází 
úvod, po nich následuje závěr, seznam zkratek, seznam literatury, přílohy, resumé a abstrakt. 
V kapitole první se diplomantka věnuje obecným otázkám trestání, kapitolu člení na další 
podkapitoly (pojem a účel trestu, trestní teorie, zásady pro ukládání trestů). Diplomantka 
správně s ohledem na téma práce omezila rozvedení těchto otázek na nezbytné minimum, 
vytváří si pouze východiska pro další kapitoly. Jádro práce se nachází v kapitolách dalších. 
V kapitole druhé se diplomantka věnuje východiskům alternativního řešení trestních věcí, 
zmiňuje výhody moderního trendu tzv. restorativní justice, přesto správně nezavrhuje ani 
přístupy retributivní. Poté se diplomantka zabývá probací jako významného doplňku 
alternativních sankcí, dále též mediací jako jinému způsobu řešení trestních věcí. Druhou 
kapitolu uzavírá shrnutím výhod alternativ k uvěznění osob. Ve třetí kapitole vymezuje 
alternativní tresty, zabývá se předpisy mezinárodního práva, nastiňuje v hrubých rysech 



historický vývoj právní úpravy alternativních trestů z posledního období (zejména posledních 
dvou dekád), což uzavírá východisky a úpravou trestního zákoníku. V následujících třech 
kapitolách rozebírá již samotné tresty obecně prospěšných prací, domácího vězení a trest 
peněžitý. Strukturu práce lze považovat vcelku za logickou, kapitoly jsou vnitřně provázané, 
diplomantka používá v práci odkazy na jiné pasáže, aby se zbytečně neopakovala. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomantka cituje z cizích 
prací standardním způsobem. Přehled použité literatury svědčí o poctivém přístupu diplomantky 
k tématu, přehled literatury nabízí základní prameny, pokud jde o učebnice, systémy a 
komentáře (byť samozřejmě nejde o komplexní přehled všech učebnic a komentářů), 
diplomantka také pracovala s nejznámějšími monografiemi a odbornými články k danému 
tématu, které neuvádí pouze na konci své práce, ale odkazuje na ně též v samotném textu práce, 
čímž prokazuje, že se s těmito pracemi skutečně seznámila. Naopak zahraniční zdroje 
diplomantka neuvádí, což vyplývá ze zvolené koncepce práce. Při citaci pramenů dodržuje 
jednotný formát v zásadě odpovídající ČSN ISO 690, resp. 690-2.  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Diplomantka přesvědčivě vykládá aktuální 
právní úpravu, nevyhýbá se otázkám sporným, na něž má vlastní náhled, který celkem 
přesvědčivě obhajuje. Tak např. u trestu obecně prospěšných prací se zabývá změnou právní 
úpravy, pokud jde o výměru trestu a přepočet na počet dnů trestu odnětí svobody, a to zejména 
ve spojitosti s rozhodováním za účinnosti trestního zákoníku o přeměně trestu obecně 
prospěšných prací, který byl uložen za účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. Diplomantka také 
celkem přesvědčivě kritizuje současnou možnost přeměnit trest obecně prospěšných prací na 
trest domácího vězení. V rámci trestu domácího vězení zmiňuje praktické problémy kontrol 
odsouzených, smysluplnost přeměny tohoto trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody, mají-li 
se přeměňovat pouze dny, kdy odsouzený nebyl probačními úředníky zastižen v místě, kde trest 
má vykonávat. Kritika této úpravy je oprávněná a smysluplná. Předmětem kritiky proto pro 
diplomantku byl především zákon č. 330/2011 Sb., kterým byl novelizován trestní zákoník a 
kterým byla podle diplomantky významně snížena efektivita probíraných alternativních trestů. 
S tím je možno souhlasit. 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, práce je členěna 
standardním způsobem. Diplomantka na podporu své argumentace uvádí v práci statistické 
údaje, v přílohách pak uvádí některé získané statistické údaje v podobě tabulek. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka užívá spisovného jazyka, práce je psána čtivě, až 
na výjimky se neobjevují gramatické chyby, stylistické nedostatky či neobratná vyjádření. 

 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomantka zpracovala práci standardním způsobem, poctivě se 
tématu věnovala, zmínila i praktické dopady současné úpravy v praxi, navrhla možnosti změny 
současné právní úpravy. Pracovala při tom jednak se standardními prameny, zabývala se ovšem i 
judikaturou, přidala vlastní postřehy.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Zmínit výhody a nevýhody možností přeměny alternativního trestu na jiný alternativní trest, 
popř. nejvhodnější způsoby vynucení vykonání alternativních trestů. 

 
6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně)  
 

V Praze dne 25.5.2012 
 
 

JUDr. Jiří Říha, Ph.D. 
vedoucí práce 


