
Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nepodmíněného trestu odnětí 

svobody, tedy nejpřísnější sankcí, kterou náš právní řád zná. Ačkoliv se v posledních 

letech hojně rozšiřuje možnost ukládání alternativních trestů, trest odnětí svobody si 

stále zachovává velmi významnou pozici v systému trestních sankcí, poněvadž se jedná 

o trest, který je možné uložit za spáchání jakéhokoliv trestného činu. Trest odnětí 

svobody tak zůstává a zůstane trestem určeným především pro pachatele té 

nejzávažnější trestné činnosti. 

Cílem této práce je s ohledem na relevantní právní úpravu nepodmíněného trestu 

odnětí svobody posoudit aktuální situaci v českém vězeňství, včetně problémů s ním 

spojených. Tato práce se skládá ze sedmi kapitol, z nichž každá pojednává o různém 

aspektu této formy trestu.

První kapitola se věnuje teoretickým otázkám pojmu a účelu trestu. V rámci 

pojednání o účelu trestu jsou zmíněny dva hlavní přístupy k pojímání této otázky, a to 

teorie absolutní a teorie relativní. Pozornost je věnována i účelu trestu v české právní 

úpravě trestního práva. 

Druhá kapitola se věnuje historickému pohledu na vývoj v oblasti trestání a 

postupné prosazování se trestu odnětí svobody v systému trestních sankcí. V této 

kapitole jsou pak zmíněny i některé penologické systémy včetně jejich pohledu na 

nepodmíněný trest odnětí svobody.

V třetí kapitole se autor této práce zabývá postavením nepodmíněného trestu 

odnětí svobody v systému trestních sankcí. Zřetel je brán i na problematiku 

alternativních trestů a jejich vztah k trestu odnětí svobody.

Čtvrtá kapitola řeší otázku ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody 

s ohledem na možnost jeho mimořádného zvýšení. Stranou nezůstává ani problematika 

trestání mladistvých, ukládání výjimečného trestu odnětí svobody či trestání pachatelů 

trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Nejdůležitější a nejrozsáhlejší částí této práce je část pátá, která je zaměřena na 

výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody. Nejprve je v ní zmíněna příslušná právní 

úprava, poté je sledován pobyt odsouzených ve věznicích od okamžiku nástupu až po 

jejich propuštění. Zmíněna je i problematika umísťování odsouzených do příslušných 



typů věznic, možnosti jejich přeřazování, a to včetně zohlednění připravované 

novelizace právní úpravy. Pozornost je věnována i sestavování a realizaci programů 

zacházení, včetně zaměstnávání a vzdělávání odsouzených. Autor se v této části zabývá 

i právy a povinnostmi odsouzených, specifiky výkonu trestu odnětí svobody u 

některých skupin odsouzených a motivačním prvkem v podobě podmíněného 

propuštění. 

Obsahem šesté kapitoly jsou problémy a negativní jevy spojené 

s nepodmíněným trestem odnětí svobody. Práce se v této části věnuje palčivému 

problému přeplněných věznic, dále násilí mezi odsouzenými i problému adaptace 

odsouzených na život ve vězení označovaným jako prizonizace.

Poslední kapitola této práce je věnována dotazníkovému šetření ve věznici 

Valdice. Jejím účelem je poskytnutí pohledu na trest odnětí svobody těmi osobami, 

jichž se bezprostředně týká, a to odsouzenými. Pozornost je věnována především vlivu 

pobytu ve vězení na sociální vazby odsouzených, dále jejich pohledu na nabídku 

volnočasových aktivit a v neposlední řadě pocitům, které u odsouzených převládají.


