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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Autor si zvolil diplomní zadání, které sice zdaleka není „nové“, zato je však lze považovat za 
velmi významné téma moderního trestního práva. Nelze popírat, že nepodmíněný trest odnětí 
svobody plní nezastupitelnou preventivní úlohu tím, že výrazně omezuje možnost odsouzeného 
páchat další trestnou činnost. Navíc tento trest umožňuje intenzivní výchovné působení na osobu 
pachatele. Přesto se v odborném diskurzu již po několik desetiletí hovoří o krizi trestu odnětí 
svobody. Nejde zdaleka jen o ekonomickou otázku přeplněnosti věznic, ale především o sporný 
nápravný účinek nepodmíněného trestu a další negativa s výkonem tohoto trestu spojená. Autor 
předkládané práce uvádí klíčové argumenty pro zavedení škály alternativních trestů ve čtivě 
zpracovaném přehledu historického vývoje na str. 13 a násl., kde líčí změny nahlížení na trest 
odnětí svobody během 20. stol. Již v úvodu práce však upozorňuje na širší a užší způsob 
chápání „alternativ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody“, neboť pod tento pojem lze 
zahrnout i tzv. procesní odklony či naopak hmotněprávní instituty v podobě různých variant 
upuštění od potrestání. Autor zvolil vymezení užší a za alternativy k nepodmíněnému trestu 
odnětí svobody považuje pouze alternativní tresty, které neznamenají nepodmíněné odnětí 
svobody pobytu a pohybu pachatele (tedy nikoliv alternativy k potrestání obecně). Diplomant na 
str. 8 srozumitelně shrnuje podstatu jednotlivých alternativních trestů. 

2. Náročnost tématu: 
Téma je obtížné již s ohledem na samu rozmanitost alternativních trestů v platné právní úpravě, 
jež se v průběhu let postupně proměňovala. Při posouzení náročnosti tématu je třeba vzít 
v úvahu poměrně složité propojení hmotněprávních a procesních otázek. Autor si dále musel 
osvojit relevantní poznatky kriminologického, resp. penologického rázu. Diplomant získal 
z rozličných pramenů zajímavá statistická data, která zpracoval do grafů a tabulek. 

3. Celkové hodnocení práce podle předepsaných kritérií

- Po formální stránce má předložená práce dostatečně přehlednou strukturu, kdy postupuje 
od obecného ke speciálnímu a posléze přechází k závěrečnému shrnutí svých poznatků. 
Práce se skládá z úvodní části, jež zahrnuje především historický vývoj alternativních trestů, 
včetně obecnějších zamyšlení (kritika trestu odnětí svobody, otázky restorativní justice a 
výklad o nejnovějších trendech v alternativním trestání). Převážná část práce je věnována 



jednotlivým alternativním trestům jako samostatným tématům. Roztříštěnosti však autor 
poměrně zdařile čelí tím, že se pokaždé při výkladu drží totožné metody výkladu (obecná 
charakteristika, ukládání a nařízení výkonu trestu, výkon trestu a jeho kontrola). 

- Za klad diplomové práce považuji schopnost autora zaměřit se na podstatné znaky každého 
druhu trestu a zprostředkovat čtenáři i na menším prostoru poměrně ucelený přehled o 
platné právní úpravě a klíčových otázkách z aplikační praxe. Různé problémy a skutečnosti 
autor dokládá přímými citacemi z judikatury a literatury. Chvalitebné je přiměřené využití 
statistických grafů a tabulek, které autor přiřadil k místům výkladu, pro něž je konkrétní 
graf či tabulka relevantní (práce netrpí obvyklým nešvarem, kdy grafy a tabulky tvoří 
neživotný přívěšek vlastního textu práce). 

- Autor věnuje poměrně značnou pozornost podmíněnému odsouzení. Za použití statistických 
dat diplomant dokládá, že se podmíněné odsouzení stalo v justiční praxi nadužívaným 
„zbytkovým“ druhem trestu, který je podle zjištění autora ukládán i v případech 
mnohonásobných recidivistů, dopustí-li se méně závažného trestného činu. Zajímavě autor 
charakterizuje trest obecně prospěšných prací, který se snaží vymezit zejména vůči pojmu 
„nucené práce“. Diplomant si s odkazem na literární prameny správně všímá zvláštních
rysů peněžitého trestu; podává srozumitelný výklad systému denních sazeb. Diplomant 
rovněž kritizuje povinnost vymáhat peněžitý trest cestou občanskoprávního výkonu 
rozhodnutí dříve, než bude uložen trest náhradní. Ve srovnání s jinými studentskými pracemi 
na totožné téma se autor poměrně podrobně věnoval otázce tzv. elektronické kontroly 
odsouzených. Za informativní a čtivě zpracované lze považovat kapitoly o trestu zákazu 
pobytu a zejména o trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. 
Oceňuji zejména porovnání s poměry ve Velké Británii, jež svědčí o širším rozhledu autora.  
Diplomant se dále soustředil na nedávné změny, jež se týkají přeměny jednotlivých druhů 
trestů mezi sebou navzájem.   

- V závěru práce diplomant na základě předchozího výkladu konstatuje, že „zákonodárce 
nevytvořil některá ustanovení zcela logicky“; autor zejména poukazuje na úpravu 
vzájemného přepočtu výměr jednotlivých náhradních a přeměněných trestů. Opětovně 
poukazuje na dosud nedořešenou otázku elektronického monitorování odsouzených a 
vymáhání, resp. přeměny peněžitého trestu. I přes tyto dílčí nesnáze diplomant konstatuje, že 
se v České republice postupně rozvíjí moderní systém alternativního trestání a restorativní 
justice. Tento trend se však střetává s trendem opačným, směřujícím ke zpřísnění trestní 
represe. 

- Je pravda, že autor pominul některé významné práce, jež se k tématu objevily v poslední 
době (zejména syntetické dílo F. Ščerby). Je však třeba vycházet z charakteru předkládané 
práce jako studentské, která ze své povahy nemůže rozsáhlé a komplikované téma vyčerpat, 
a to ani po stránce použitých pramenů a literatury. Vedle běžných příruček autor nastudoval 
i několik monografických zpracování dílčích otázek tématu a řadu článků z odborných 
periodik. 

- S poznámkovým aparátem diplomant pracuje vesměs korektně, byť u některých tvrzení a 
definic ne vždy důsledně cituje pramen (ač byl vedoucím práce na tento nedostatek 
upozorněn). Totéž se týká citací judikatury, kdy sice diplomant uvádí podrobnou citaci 
určitého soudního rozhodnutí, ale zapomíná uvést sbírku či databázi, z níž čerpal (opět byl 
diplomant na tento problém opakovaně upozorněn).  Jazyková a stylistická úroveň je 
obstojná.

4. Případné další vyjádření k práci: I přes dílčí nedostatky spíše formálního rázu se diplomant 
s komplikovaným tématem vypořádal přehledně a srozumitelně. Byl s to představit nejdůležitější 
otázky a problémy a zaujmout k nim vlastní stručná hodnotící stanoviska.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  Nechť diplomant při ústní obhajobě 
pohovoří o tom, jak nahlíží na platnou právní úpravu peněžitého trestu a jaké případné změny de  
lege ferenda by navrhoval. 



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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

V Praze dne  8. prosince 2013                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
vedoucí diplomové práce    


