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1. Aktuálnost tématu: 

Trest odnětí svobody na doživotí představuje nejzazší prostředek sankčního systému. 

Jde tedy o téma závažné, které zasluhuje trvalou pozornost. 

 2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu předpokládá důkladnou znalost problematiky sankcionování nejen 

z pohledu trestního práva, ale i penologie. Diplomantkou zvolené pojetí práce, zahrnující 

mimo jiné i vývoj doživotního trestu a srovnání jeho právní úpravy s vybranými úpravami 

zahraničními, vyžaduje zkoumání historickoprávních souvislostí tohoto institutu a  klade 

rovněž nároky na jazykovou vybavenost autorky.  

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je podat komplexní obraz problematiky trestu odnětí svobody na doživotí, 

zhodnotit jeho současnou právní úpravu a navrhnout řešení zjištěných problémů (podrobněji 

viz str. 2 práce). Formulaci cíle práce považuji za vyhovující. 

Práce má vhodnou koncepci. Její východisko tvoří charakteristika základních pojmů 

(trest, jeho účel, postavení doživotního trestu v systému trestů) a historického vývoje trestu 

odnětí svobody na doživotí. Těžiště práce je v rozboru právní úpravy podmínek pro ukládání 

doživotního trestu (včetně možnosti jejich přezkoumání v dovolacím řízení) a podmínek jeho 

výkonu, doplněném úvahami o významu doživotního trestu jako alternativy trestu smrti či 

dlouhodobého trestu odnětí svobody. Významnou částí práce je i přehled zahraničních 

právních úprav doživotního trestu, v níž jsou nastíněny především úpravy ve 

vybraných zemích kontinentální Evropy a zemích s angloamerickým právním systémem. 

Opomenut není ani problém vlivu výkonu doživotního trestu na psychiku odsouzených a 

jejich sociální chování. Práce je uzavřena celkovým zhodnocením právní úpravy doživotního 

trestu spolu s návrhy de lege ferenda. Výklad je vyvážený, podaný přehlednou formou. 

Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia tuzemské i zahraniční 

odborné literatury. Její okruh lze považovat za přiměřený, přestože by se slušelo do něj 

zařadit některé další významné publikace zabývající se problematikou dlouhodobých trestů 

odnětí svobody (např. práce Suchého, Praha: Leges, 1991, nebo Kalvodové, Brno: 

Masarykova univerzita, 2002, a další). Kromě odborné literatury čerpala diplomantka své 

poznatky  též z aktuálních internetových zdrojů a soudní judikatury. Práce s literaturou 

odpovídá stanovené normě. 

Po obsahové stránce je práce zajímavá. Oceňuji, že si v ní diplomantka všímá většiny 

diskutovaných otázek a usiluje o samostatný pohled na jejich řešení. Ve výkladu jsem nenašla 

podstatnější věcná pochybení, přesto mám k práci několik připomínek: 

na str. 8 diplomantka doporučuje výslovnou zákonnou definici účelu trestu, ale z jejího 

výkladu není jasné, jak by tato definice měla vypadat; 

na str. 18 dole při objasňování vývoje ustanovení o doživotním trestu diplomantka 

přehlédla významnou novelu trestního zákona z roku 1961 (č. 265/2001 Sb.), kterou byly 

možnosti pro uložení doživotního trestu rozšířeny; 

na str. 23 dole by měl být důkladněji vysvětlen pojem zvlášť těžký a těžko 

napravitelný následek; 



na str. 24 měla diplomantka věnovat pozornost i podmínce účinné ochrany společnosti 

alternativně stanovené v § 54 odst. 3 písm. b) TZ;  

na str. 35 dole diplomantka zcela přehlíží možnost uložit doživotně odsouzenému na 

zkušební dobu dohled; 

na str. 36 uprostřed diplomantka navrhuje prodloužení minimální doby výkonu trestu 

jako podmínky pro podmíněné propuštění ze současných dvaceti let na třicet let, což je ovšem 

v rozporu s jejími výklady o negativních účincích výkonu doživotního trestu i s poznatky o 

průměrné délce výkonu tohoto trestu v zahraničí. 

Práce je psána odpovídajícím odborným stylem a má dobrou úroveň i po stránce 

formální. 

4. Otázka k obhajobě:  

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí a možnosti 

zdokonalení jeho právní úpravy. 

  

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 27. 5. 2013 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


