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1. Aktuálnost (novost) tématu:   Zvolené téma je velmi aktuální, neboť se jedná o nový druh 

trestu, který přes dvouletou existenci stále ještě nebyl do praxe zaveden v plném rozsahu, 

resp. stále zůstává mnoho otazníků nad jeho fungováním. 

 

2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti  z oblastí trestního práva a dále z penologie 

a kriminologie 

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomant vyhledal dostačující množství    

             informací  

 - použité metody – odpovídající tématu. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

           - splnění cíle práce - splněn 

           - samostatnost při zpracování tématu - zachována 

           - logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena, autor vybral pro svoji práci  

základní témata, bylo by mu možné pouze vytknout, že samotné právní úpravě trestu 

domácího vězení věnuje pouze necelou polovinu práce 

  - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citováno dle     

vědeckých pravidel 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomant se daným tématem  

Zabýval ne příliš do hloubky, ale zároveň se  snažil najít vlastní úhly pohledu 

- úprava práce (text, grafy, tabulky)  - autor do práce tabulky ani grafy nezařadil, což 

sice  není nutné, ale mohly zajímavě dokreslit zvolenou problematiku 



           - jazyková a stylistická úroveň – standardní s občasnými překlepy 

 

4. Případné další vyjádření k práci: práce je dostačujícím zpracování zvoleného tématu. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: autor  by se mohl vyjádřit k otázce, jaký 

smysl by dle jeho názoru mělo ukládání trestu domácího vězení bezdomovcům. 

  

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň:  2-3 

 

V Praze dne: 11.07.2012 
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                  vedoucí  diplomové práce 

        JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. 

                                                                                         

 

 

 


