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Posudek vedoucí diplomové práce 
na diplomovou práci studentky Jany Fialkové 

 
na téma „Trest domácího vězení, jeho výkon a kontrola“ 

 
 

Zaměření diplomové práce, její základní koncepce a systematika 

Předmětem zkoumání předložené diplomové práce je trest domácího vězení, který 
v moderním českém právu představuje poměrně nový institut. Vzhledem ke krátké existenci 
tohoto druhu trestu, jakož i určité „neochotě“ soudů se k tomuto trestu uchylovat, se 
nepochybně jedná o velmi aktuální téma, o němž je nutno i nadále vést odbornou diskuzi. 

Práce je členěna na jednotlivé kapitoly. Na krátký úvod navazuje první kapitola, která 
velmi stručně vymezuje pojem a účel trestu. V druhé kapitole se autorka krátce zabývá tzv. 
alternativními tresty jakožto protikladem k „tradičnímu“ odnětí svobody; historii, okolnosti 
zavedení a formy trestu domácího vězení pak autorka zmiňuje ve třetí kapitole. Čtvrtá 
kapitola analyzuje předpoklady a podmínky ukládání trestu domácího vězení, na což pak 
navazuje kapitola pátá s příslušnými výklady ohledně jeho výkonu. Problematiku kontroly 
výkonu trestu domácího vězení pak autorka vyčlenila do samostatné, šesté kapitoly. V toliko 
dvoustránkové sedmé kapitole autorka poukazuje na zvláštnosti aplikace domácího vězení 
u mladistvých. Analýza aktuální právní úpravy domácího vězení v českém právu je završena 
osmou kapitolou shrnující výhody a nevýhody tohoto druhu trestu. Ke konci práce je vložena 
drobná studie ohledně trestu domácího vězení ve vybraných cizích státech, jmenovitě 
na Slovensku, v Polsku, ve Francii a v Anglii a Walesu. V závěru pak autorka sumarizuje 
jednotlivé svoje poznatky a uvádí též úvahy de lege ferenda (např. možnost uplatnit institut 
domácího vězení jako jednu z alternativ k vazbě). Práce rovněž obsahuje seznam použitých 
pramenů, resumé v anglickém jazyce a dvě přílohy se statistickými údaji k výsledkům 
aplikační praxe domácího vězení v České republice. 

 

Hodnocení struktury práce a úrovně zpracování 

Struktura práce je zvolena vhodně a odpovídá zvyklostem pro tento typ kvalifikačních 
prací. Členění práce je logické a přehledné. 

Jakkoliv se zvolené téma jeví jako poměrně konkrétní a úzké, jedná se ve skutečnosti 
o dosti rozsáhlou problematiku, kterou lze v rámci doporučeného rozsahu diplomové práce 
důkladně a kvalitně stěží zpracovat. Nelze tak přehlédnout, že některé kapitoly jsou poněkud 
stručné a schematické (což je ale s ohledem na zvolené téma a povinný rozsah práce asi 
nevyhnutelné). To pak může vést k tomu, že některé autorčiny závěry jsou do jisté míry 
zavádějící – např. na str. 16 v poslední větě kapitoly 4.1.1 autorka uvádí, že „[n]ení bez 
zajímavosti, že dle poznatků PMS 85 % odsouzených k domácímu vězení jsou muži“, což je ale 
dle mého názoru údaj, který sám o sobě nemá žádnou vypovídací hodnotu, a není tak zřejmé, 
co na něm autorka shledává „zajímavým“ (pokud již autorka tento údaj uvádí, bylo by asi 
vhodné jej konfrontovat např. s podílem mužů na celkovém počtu odsouzených). 

Z hlediska vědeckého přínosu posuzované práce by nepochybně bylo zajímavé, kdyby 
autorka doplnila práci o konkrétní poznatky z recentní české aplikační praxe (např. konkrétní 
případy, kdy byl tento druh trestu uložen a s jakým odůvodněním, popř. problémy, se kterými 
se orgány činné v trestním řízení nebo Probační a mediační služba v této souvislosti setkaly); 
to je ale možná spíše námět např. pro rigorózní nebo disertační práci. 
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Při hodnocení odborné úrovně posuzované práce pak nemohu opomenout drobné 
nedostatky ve vnitřní soudržnosti textu, které se sporadicky vyskytly – např. na str. 12 
poslední věta prvního odstavce („[a] úplné propojení trestu domácího vězení se systémem 
elektronického sledování je naplánováno na období 2011 až 2013“) sice autorka správně 
cituje zdroj z roku 2009 (tehdy se skutečně mohlo zdát, že k propojení dojde v letech 2011-
2013), ale tento zdroj je v současné době již zcela zjevně neaktuální; na str. 44 si pak nejsem 
jistá, nakolik druhý odstavec souvisí s tématem příslušné kapitoly 6.1.3. 

 

Hodnocení formálních aspektů práce 

Autorka vycházela z širokého spektra pramenů, přičemž se neomezovala pouze na česky 
psanou literaturu. V rámci práce pak autorka správně pracuje s poznámkovým aparátem a 
svoje myšlenky formuluje jasně a srozumitelně. 

Formální úprava práce nevykazuje žádné zásadní deficity. 

Překlepy a pravopisné chyby se vyskytují pouze sporadicky (např. na str. 53 na konci 
prvního odstavce „tipy pachatelů“, ač autorka měla nepochybně namysli jejich „typy“). 
Drobné rozpaky pak ve mně vyvolala na str. 56 (v rámci kapitoly o domácím vězení v Polsku) 
citace právního předpisu, kde autorka doslova uvedla odkaz na „art. 8 ust. 1 pkt 3 Dz. U. 
z 2007r. Nr 191, poz. 1366“, což pro českého čtenáře asi není úplně srozumitelné. 

 
Závěr a náměty pro obhajobu 

Předložená práce představuje zdařilý podklad pro obhajobu. Po odborné ani formální 
stránce nemám k práci žádné zásadní výhrady (výše uvedené výtky považuji v kontextu celé 
práce za marginální). 

V průběhu obhajoby by se autorka mohla zaměřit na aktuální vývoj v otázce 
elektronického sledování odsouzených k trestu domácího vězení v České republice; rovněž by 
mohla vysvětlit, jaký je její názor na využití „domácího vězení“ i v rámci jiných institutů 
trestního práva, např. jako alternativu k vazbě. 

V závislosti na průběhu obhajoby tak v tuto chvíli navrhuji klasifikovat posuzovanou 
práci známkou výborně. 

 

V Praze dne 30. srpna 2013 

 

 _______________________________ 
doc. JUDr. Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 
 


