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1. Aktuálnost tématu: Předmětem diplomové práce je nový trest, zavedený 

do trestního zákoníku z roku 2009 v souladu s moderními trendy trestní politiky. Zkoumání 

právní úpravy tohoto trestu i možností jeho praktického využití je tedy velmi aktuální.  

 

2. Náročnost tématu: Zpracování tématu vyžaduje orientaci nejen v trestněprávní, ale 

i kriminologické, resp. penologické problematice. Je potřebné  seznámit se s teoretickým 

pozadím problematiky i s konkrétními postupy uplatňovanými v praxi.   

  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:  

Autor si klade za cíl prozkoumat vývoj, užití a kontrolu trestu domácího vězení podle 

české právní úpravy, jakož i v právních úpravách některých dalších států. Na základě 

provedené analýzy mají být formulována doporučení pro budoucí právní vývoj zkoumaného 

trestu. Stanovený cíl práce považuji za vhodný, odpovídající společenské potřebě.  

 

Práce je koncipována v souladu s cílem, jehož chce diplomant dosáhnout. První tři 

kapitoly jsou věnovány obecným otázkám trestání (pojem, funkce a účel trestu, systém trestů, 

vývoj alternativních trestů, mezinárodněprávní aktivity zabývající se alternativním trestáním). 

Na ně navazuje pohled na řešení těchto otázek v České republice (viz kapitola 4 o ukládání 

trestů v České republice a kapitola 5 zabývající se tresty podle nového trestního zákoníku). 

Těžiště práce je v kapitolách 6 až  9, v nichž je postupně rozebírán trest domácího vězení, 

přičemž pozornost je věnována zejména následujícím otázkám: historickému kontextu 

domácího vězení, jeho možným formám, zjištěným přednostem a negativům tohoto trestu, 

problémům elektronického monitoringu, důvodům zavedení tohoto trestu u nás, platné právní 

úpravě tohoto trestu včetně prvních zkušeností s jeho uplatňováním a právním úpravám 

domácího vězení ve vybraných zahraničních právních úpravách. Rozbor uvedených otázek je 

uzavřen hodnocením platné právní úpravy trestu domácího vězení, v jehož rámci autor 

upozorňuje na některá její slabá místa a připojuje podněty k jejímu zdokonalení. 

 

Práci považuji za velmi kvalitní. Autor zkoumanou problematiku zpracoval 

samostatně s využití širokého okruhu domácích i zahraničních literárních pramenů (jejich 

seznam čítá téměř padesát položek) a aktuálních internetových zdrojů. Oceňuji zejména části 

práce věnované angloamerické právní oblasti a autorovo přiléhavé hodnocení platné právní 

úpravy.  

 

K práci mám jen dílčí připomínky: 

str. 9, odst. 4 – k zavádění nových alternativních trestů dochází až od konce 70. let 20. 

století? 

str. 18, odst. 1 – trestní zákoník neobsahuje žádné formální dělení trestních sankcí? 

str. 20 odst. 2 – trest obecně prospěšných prací a zákaz činnosti bylo možno dříve 

zahladit ze zákona jen u mladistvých? 

str. 27, odst. 4 – upozorňuji na gramatický prohřešek:“...odsouzení k, třebaže 

krátkodobému, trestu...“ 



str. 49, odst. 2 – dva dny nevykonaného trestu odnětí svobody se přemění na jeden den 

nepodmíněného trestu odnětí svobody? 

str. 59, odst. 5 – náměty týkající se délky náhradního trestu odnětí svobody by měly 

být autorem důkladněji promyšleny a rozhodně vyžadují bližší vysvětlení. 

 

  Práce má velmi dobrou úroveň i po stránce stylistické. Dobře se čte, je psána zralým 

odborným jazykem. 

  

4. Otázka k obhajobě: Doporučuji, aby se diplomant zabýval právní úpravou délky 

trestu domácího vězení a délky náhradního trestu odnětí svobody, resp. způsobem přeměny 

nevykonaného trestu domácího vězení na trest odnětí svobody. 

  

 5. Práce svou úrovní patří do prvního kvadrantu diplomových prací a proto ji 

jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: výborně  

 

 

      JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

        

V Praze dne 13. 9. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


