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Hodnocení 

rigorózní práce Zlaty Soukupové 

Alternativy k trestu odnětí svobody 

I. 

Téma rigorózní práce je aktuální a společensky závažné. Jak správně uvádí autorka, pojem 

„krize trestu odnětí svobody“ není žádným novým šokujícím fenoménem. Recidivní chování 

je denní náplní práce orgánů činných v trestním řízení, a to nejen v našem státě, ale i 

v mnohých evropských zemích. Růst počtu trestných činů a výskyt nových forem trestné 

činnosti sebou vyvolávají potřebu hledání alternativ k starému systému trestání, jehož 

podstatným atributem byl nepodmíněný trest odnětí svobody. 

Alternativní tresty k trestu odnětí svobody nepochybně přináší řadu výhod. Odsouzení 

nemusí vykonávat tresty ve věznicích, ale mohou zůstat na svobodě, kde nejsou vystaveni 

kriminálnímu prostředí, a mohou si také zachovat rodinné svazky, sociální kontakty, profesní 

uplatnění apod. Stát na těchto druzích trestu získává tím, že ušetří nemalé finanční prostředky 

spojené s provozem věznic a s dalšími náklady souvisejícími s výkonem nepodmíněného 

trestu. Alternativní tresty současně zamezují sekundární kriminalizaci, tedy situaci, kdy 

odsouzený je ve věznici vystaven negativním vlivům a po propuštění z výkonu trestu u něho 

hrozí, že bude trestnou činnost opakovat. Alternativní tresty jsou výrazem tzv. restorativní 

justice, tedy jednoho ze dvou směrů kriminální politiky na přelomu tisíciletí. 

Za cíl své práce si rigorozantka stanovila podat ucelený přehled alternativních trestů 

aplikovatelných v tuzemsku a formulaci podnětů ke zdokonalení platné právní úpravy 

s využitím podnětů ze zahraničních právních úprav. Tohoto cíle bylo dosaženo a její práce je 

vypracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni. 

Rigorózní práci autorka rozdělila do čtrnácti kapitol, zpravidla dále členěných. V prvních 

kapitolách pojednává o obecně teoretických otázkách (pojem trestu, restorativní justice, nová 

kriminalizace), v dalších částech se věnuje pojmu alternativních trestů a jednotlivým druhům 

trestů podle české právní úpravy. Závěr své práce věnuje pojednání o úkolech Probační a 

mediační služby a závěru, ve kterém jednak shrnuje poznatky, ke kterým dospěla, a jednak 

formuluje některé podněty ke zdokonalení české právní úpravy. 

Osnova práce je logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují.  

Jen formálním nedostatkem je opakující se název kapitoly čtvrté a páté, když kapitola 

čtvrtá zjevně pojednává obecně o alternativních trestech a pátá kapitola o trestu odnětí 

svobody. 
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Autorka zpracovala práci na podkladě dostatečného počtu odborných pramenů 

(rozdělených na knihy a slovníky, články, internetové zdroje), s kterými správně pracuje. 

Nechybí ani klíčová slova resume v anglickém jazyce. 

Práce je napsána svěžím, čtivým stylem. 

 

II. 

Těžiště rigorózní práce je v rozboru platné právní úpravy. Jednotlivé kapitoly jsou 

zpracovány podle podobné osnovy. Nejprve autorka popisuje platnou právní úpravu 

jednotlivých druhů alternativních trestů a posléze se zabývá aktuálními aplikačními problémy, 

například u obecně prospěšných prací otázkou souhlasu pachatele s uložením trestu obecně 

prospěšných prací, u trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

problémem příliš širokého a neurčitého vymezení tohoto trestu, u trestu domácího vězení 

absencí elektronického monitorovacího systému, který by kontroloval výkon tohoto druhu 

trestu. Kritizuje, že trest domácího vězení byl do českého právního řádu zakotven bez 

obsáhlejších příprav a promyšlené koncepce. S touto kritikou souhlasím. 

Juristický rozbor je dostatečně důkladný a obecně srozumitelný. 

V práci jsem neshledal věcné vady a nedostatky. 

Oceňuji, že v závěru diplomantka sumarizovala jednotlivé návrhy de lege ferenda. 

 

III: 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Zlaty Soukupové je plně způsobilým podkladem pro 

ústní obhajobu. Autorka prokázala, že má v oblasti, kterou učinila předmětem svého 

odborného zájmu, hlubší znalosti a že jsou jí známé problémy aplikační praxe. V práci 

použila adekvátní vědecké metody. 

Při ústní obhajobě doporučuji věnovat pozornost otázkám 

Domácí vězení jako alternativa k trestu odnětí svobody – bilance a perspektivy 

Úkoly Probační a mediační služby při ukládání, výkonu a kontrole alternativních trestů 

 

 

V Praze 1. ledna 2014                                Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


