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1. Aktuálnost (novost) tématu:   stále aktuální téma s ohledem na skutečnost, že se jedná o 

nejzávažnější sankci v trestním zákoníku 

 

2. Náročnost tématu na: 

 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti  z oblasti trestního práva hmotného,    

  procesního  a  penologie,  

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala rozsáhlé množství údajů a  

              podkladů 

 - použité metody – odpovídající tématu. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

           - splnění cíle práce - splněn 

           - samostatnost při zpracování tématu - zachována 

           - logická stavba práce – stavba práce byla vhodně zvolena 

  - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací – citováno dle       

    vědeckých pravidel 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – diplomantka se daným tématem  

 zabývala přiměřeně do hloubky a snažila se najít vlastní úhly pohledu, které však  

 bohužel blíže neanalyzovala, 

           - úprava práce (text, grafy, tabulky)  - přehledná 

           - jazyková a stylistická úroveň - kvalitní 

 

4. Případné další vyjádření k práci: práce je vhodným  zpracování zvoleného tématu. Autorka 

se snaží demonstrovat svoje teoretické závěry i na konkrétních případech jako jsou jednotlivé 

případy doživotně odsouzených mužů i žen. 

  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: autorka by se mohla vyjádřit k otázce 

právní úpravy podmíněného propuštění z výkonu doživotního trestu, konkrétně jakou 

podrobnější změnu právní úpravy , která umožňuje soudu stanovit, že doba výkonu trestu ve 



věznici se zvýšenou ostrahou se pro účely podmíněného propuštění nezapočítává, 

zmiňovanou v závěru práce, má autorka na mysli. 

  

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

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 
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