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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 – diplomant se měl zabývat současnou právní úpravou, 
měl 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 – odpovídají tématu, diplomant provedl analýzu současného stavu, v práci 
též prováděl komparaci historickou (a to i s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem, 
především pak v kapitole o historickém vývoji). 

 
3. Kritéria hodnocení práce: 

- Logická stavba práce: Diplomant rozdělil práci do 4 číslovaných částí, do kterých zařadil 
úvod i závěr, dále doplnil práci o přehled použitých zkratek, použité literatury a pramenů, 
abstrakt a klíčová slova. Při tom ovšem již v úvodu poněkud netypicky se věnuje rozboru 
teoretických východisek trestání, uvádí jednotlivé teorie účelu trestu, zabývá se statistickými 
daty apod. Mimo jiné zde lapidárně a vlastně bez zdůvodnění uvádí, které tresty dále bude 
v práci rozebírat a které nikoli, aniž by vysvětlil, proč právě je považuje za alternativy 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a jiné jim vcelku podobné a také odlišné od 
nepodmíněného trestu odnětí svobody za alternativní tresty nepovažuje (např. vyhoštění 



považuje za „variaci“ zákazu pobytu, avšak vyhoštění do seznamu alternativních trestů 
nezařadil), některé tresty (např. zákazu činnosti) vůbec nezmiňuje, není jasné, zda má či 
nemá patřit mezi alternativní tresty k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Také v této 
pasáži odmítá jím označenou tzv. první variantu vymezení alternativ k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody, kam údajně má patřit vedle upuštění od potrestání a dalších 
uváděných hmotněprávních institutů též tzv. procesní odklony. Mezi ně jako alternativy 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody řadí i dohodu o vině a trestu, ale uvedeným 
procesním způsobem přece lze uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody! Podobně 
nesmyslné je byť i koketování s myšlenkou, že by zastavení trestního stíhání, jakož i 
„všechna procesní rozhodnutí, jimiž se trestní věc pravomocně končí“, měla být alternativou 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (trestní řízení končí např. i usnesením o odložení 
věci, o odevzdání věci, dále trestní stíhání může skončit i rozhodnutím o postoupení věci, 
ale též zprošťujícím rozsudkem!). Tímto vytčením směru, jímž se práce bude ubírat, je pak 
ovlivněna především kapitola třetí tvořící samotné jádro práce. Ve druhé kapitole se 
diplomant věnuje historickému vývoji, nastiňuje pojem a účel trestu ve starších právních 
úpravách, počátky vězeňství, uvádí některé reformátory, věnuje se „rozmachu“ 
alternativních trestů a restorativní justici. Jádro práce tvoří třetí kapitola, v níž se postupně 
věnuje vybraným druhům trestů, rozebírá právní úpravu, uvádí statistická data k aplikaci 
jednotlivých druhů trestů. V závěru shrnuje poznatky, k nimž v předchozích kapitolách 
(resp. spíše předchozí 3. kapitole) dospěl.  

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: Diplomant cituje 
z cizích prací poněkud nestandardním způsobem, neužívá jednotný styl, v některých 
případech dokonce přehlíží další autory citovaných děl a uvádí jednoho či dva hlavní autory 
(zejm. u kolektivních děl typu komentářů, učebnic apod.), v případě jednoho komentáře 
k ZSVM autory dokonce zcela opomenul. Při citaci pramenů nedodržuje jednotný formát 
odpovídající ČSN ISO 690, resp. 690-2. Diplomant neužívá jednotný vzor citací, některé 
prameny cituje v zásadě v souladu s uvedenými ČSN, jiné cituje vlastním způsobem, 
neodděluje důležité údaje vždy stejně a v souladu s citovanou normou (např. v závěrečném 
přehledu autory od díla odděluje čárkou), v práci samotné v odkazech uvádí podstatné údaje 
různým způsobem a nedodržuje ani vlastní jednotný styl (např. místo publikování jednou 
uvádí „V Praze“, jindy správně „Praha“). U internetových zdrojů pak podstatné údaje 
neuvádí vůbec (zejm. datum, kdy uvedený údaj byl na internetu dostupný). Jinak přehled 
použité literatury obsahuje obvyklé základní prameny pro jakoukoliv práci z oboru trestního 
práva, obsahuje základní učebnice a komentáře, diplomant uvádí i monografie a odborné 
články. Překvapivě ale v seznamu literatury chybí pro práci na téma alternativ 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody základní monografie dostupná na českém trhu, a to 
Ščerbova monografie (Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě) a monografie 
Sotoláře, Šámala a Púryho „Alternativní řešení trestních věcí v praxi“, jakož i řada článků na 
dané téma, zejména práce teoretiků, kteří se danému tématu více věnují, jako např. 
Kalvodové, Novotného, Válkové a dalších (pro základní přehled stačí nahlédnout do některé 
z diplomantem citovaných učebnic), ačkoliv mu toto bylo vytýkáno již v předchozím 
posudku. Diplomant v práci samotné cituje především základní komentářovou literaturu, 
popř. učebnice, s jinými prameny pracuje prakticky pouze v kapitole věnované historii. 
Cizojazyčné zdroje v seznamu ani v citacích zastoupeny nejsou vůbec. Judikaturu cituje 
spíše zřídka, při tom ani zde se nevyhnul chybám (např. citace rozhodnutí Vrchního soudu 
v Praze v pozn. č. 33 na str. 52).  

- Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Jádro práce spočívá v kapitole třetí. 
Rozbor v nyní předložené verzi práce je již výrazně lepší než v původní variantě, nicméně 
především ve sporných bodech bych si představoval podrobnější rozbor s argumentací ve 
prospěch, resp. neprospěch, jednotlivých variant a z toho plynoucí rezultát, tedy zaujetí 
vlastního odůvodněného stanoviska opřeného o řádný výklad (týká se především přeměny 
peněžitého trestu). Některým sporným otázkám se diplomant buď vyhnul, anebo je ani 
nevnímal jako problematické – např. přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody 
v průběhu výkonu trestu domácího vězení (TDV), kdy se musí rozhodovat ve veřejném 



zasedání, proti rozhodnutí je přípustná stížnost a odsouzený i v průběhu rozhodování o 
přeměně je povinen vykonávat TDV v původní podobě, navíc při současné předchozí 
povinnosti probačního úředníka projednat (zjištěné) porušení TDV odsouzeným. Celkem 
přesvědčivě odůvodňuje kritiku vymáhání peněžitého trestu, dále i skutečnost, že stále 
nebyla zavedena elektronická kontrola výkonu TDV, čemuž věnuje větší prostor.  

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Úprava textu je řádná, úhledná, některé nedostatky 
oproti předchozí verzi již napravil (např. zařazení literatury a abstraktu jako samostatných 
kapitol práce), jiné nikoli (např. číslování stran práce, a to zejména úvodních listů). 
Diplomant na podporu své argumentace uvádí v práci statistické údaje, které uvádí formou 
grafů. V předkládané verzi diplomové práce již odstranil diplomant i další nedostatky dříve 
vytýkané, nově tak uvádí zdroje statistických dat, grafy jsou nyní barevné, tedy i dobře 
čitelné. Grafy tak vhodně doplňují vlastní text a jsou ilustrativní. 

- Jazyková a stylistická úroveň: Jazyková i stylistická úroveň je na standardně dobré úrovni, 
diplomant se vyvaroval hrubých gramatických chyb, jen výjimečně se dopouští některých 
stylistických nepřesností. Jinak je práce psána čtivě.  

 
4. Případné další vyjádření k práci: Diplomant zpracoval standardní téma, po předchozích 
výtkách práci dopracoval (zejména v nové verzi pracoval s aktuální právní úpravou) a práce je tak 
nyní způsobilá k obhájení. Jde o práci studentskou, nejde o převratné vědecké dílo přinášející řadu 
nových poznatků, nicméně diplomant řádně zpracoval dané téma, neopomenul podstatné náležitosti 
práce, některým otázkám se věnoval podrobněji, jiné stručně načrtl. Práce celkově působí 
vyváženým dojmem.  
 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:   
 

 Zmínit výhody elektronického monitoringu při kontrole TDV. 
 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 
 
7. Navržený klasifikační stupeň: 2-3  
 

V Praze dne 13. ledna 2014 
 
 

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
oponent 


