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1. Aktuálnost tématu: 

Trvale vysoké stavy vězeňské populace jsou dlouhodobým problémem trestní politiky 

v České republice. Přestože platná právní úprava poskytuje poměrně širokou škálu 

alternativních trestů a dalších forem alternativního řešení trestních věcí, nejsou tyto možností 

v aplikační praxi dostatečně využívány. Toto konstatování se týká zejména relativně nového 

trestu domácího vězení, zavedeného do právního řádu České republiky v roce 2009, jehož 

širšímu uplatnění v praxi brání nejen neexistující elektronický monitoring odsouzených, ale i 

některé nedostatky v jeho právní úpravě. Srovnání české právní úpravy tohoto trestu a 

konkrétních postupů při jeho výkonu s právní úpravou a zkušenostmi země, v níž je tento 

trest již dlouhou dobu součástí sankčního systému, je proto nepochybně společensky 

potřebné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu orientovaného na komparaci alternativního trestu domácího vězení 

v České republice a v Anglii a Walesu vyžaduje především důkladné studium obou právních 

úprav týkajících se této trestní sankce, a to včetně předpisů upravujících úkoly subjektů 

zajišťujících jeho výkon a kontrolu. Ke kvalifikovanému posouzení problematiky je nezbytné 

věnovat pozornost i míře využití této sankce v aplikační praxi obou zemí. Je vhodné, aby 

výklad byl zasazen do širšího rámce mezinárodních aktivit zaměřených na prosazování 

alternativních trestů. Komparativní uchopení problematiky bezesporu klade nároky na 

patřičné jazykové vybavení diplomantky. 

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je provést analýzu problematiky trestu domácího vězení a jeho 

jednotlivých forem v České republice a v Anglii a Walesu, zahrnující především objasnění 

jejich podstaty, dále popis součinnosti orgánů činných v trestním řízení při jejich ukládání, 

jakož i proces jejich kontroly, a na podkladě této analýzy upozornit na nedostatky české 

právní úpravy tohoto trestu (bližší vymezení stanoveného cíle viz str. 8 až 9 a str. 101 práce ). 

Vytýčený cíl odpovídá tématickému zaměření práce.  

Práce vychází z vhodně zvolené systematiky umožňující dosáhnout stanoveného cíle. 

První třetina z celkového rozsahu práce je věnována teoretickému pozadí problematiky 

trestání (teoriím trestu, konceptu restorativní justice, alternativním sankcím a úloze 

probačních úředníků při jejich výkonu) a základní charakteristice trestu domácího vězení 

(včetně jeho vzniku a vývoje a způsobů jeho výkonu prostřednictvím elektronického 

monitoringu). Těžiště práce je v rozboru anglického přístupu k ukládání a výkonu trestu 

domácího vězení. Diplomantka ho uvozuje pojednáním o odlišnostech anglického právního 

systému a zdůrazněním tamních dlouhodobých zkušeností s ukládáním a výkonem 

alternativních sankcí. Posléze v něm podrobně rozebírá jednotlivé formy domácího vězení 

podle anglického práva, přičemž postupně věnuje pozornost jejich vzniku a podstatě, 

podmínkám jejich ukládání a výkonu, postupu při porušení podmínek výkonu, úloze probační 

služby a četnosti využití domácího vězení v praxi. O přístupu k uplatnění trestu domácího 



vězení v České republice diplomantka pojednává podle podobného klíče. Vedle rozboru 

jednotlivých forem trestu domácího vězení existujících v české úpravě si všímá i míry 

zapojení probační a mediační služby do kontroly výkonu tohoto trestu a dosavadních snah o 

zavedení elektronického monitoringu. Logickým vyústěním práce je komparace právních 

úprav trestu domácího vězení v obou zemích. Diplomantka při ní sledovala zejména přísnost  

jednotlivých forem domácího vězení, efektivitu přeměny trestu domácího vězení v případě 

porušení podmínek jeho výkonu a četnost jeho ukládání. Poznatky, k nimž diplomantka při 

porovnání obou právních úprav dospěla, jsou nadto shrnuty v závěru práce. Výklad je doplněn 

několika přílohami, které slouží k ilustraci procesního postupu při výkonu forem domácího 

vězení v Anglii a Walesu. 

Po metodologické stránce se práce opírá o studium širokého okruhu odborné literatury, 

celé řady internetových zdrojů, aktuálních statistických dat a dalších dokumentů. Ocenění 

zaslouží zejména pečlivá práce se zahraniční literaturou a se zahraničními  právními předpisy.  

Práce je hodnotným pojednáním o anglickém pojetí trestu domácího vězení a jeho 

uplatnění v tamním prostředí. Diplomantka v něm na podkladě důkladného studia 

zahraničních pramenů čtenáře zevrubně seznamuje nejen  se způsobem úpravy různých forem 

domácího vězení, ale i s konkrétními postupy uplatňovanými při jejich výkonu a kontrole. 

Výklad zhodnocují i četná statistická data o četnosti využití domácího vězení v anglické praxi 

a pečlivě zpracované tabulky a obrázky, které zvyšují názornost výkladu. Přestože velká 

rozdílnost právních úprav a neexistence elektronického monitoringu v Česku neumožňují 

hlubší srovnání účinnosti trestu domácího vězení v obou systémech, diplomantce se podařilo 

upozornit na některé nedostatky české právní úpravy, při jejichž odstranění by se zákonodárce 

mohl inspirovat anglickou právní úpravou.  

K práci mám jen několik drobných připomínek. Ve spojitosti s kritickými hlasy, které 

se týkají podstaty domácího vězení (str. 29 až 30), by bylo vhodné doplnit někdy uváděnou 

výtku, že domácí vězení může být vstupní branou elektronicky prováděného legálního 

způsobu totální kontroly člověka. Problematika stanovení délky a podmínek Home Detention 

Curfew (str. 52 – 53) mohla být se zřetelem ke složitosti právní úpravy této formy domácího 

vězení vyložena důkladněji. V grafu na str. 90 nejsou uvedeny všechny údaje, které čtenář na 

základě jeho názvu očekává. 

Práce má velmi dobrou úroveň i po stránce stylistické. Důkladněji však mohla být 

provedena závěrečná korektura textu, která by diplomantce umožnila vyhnout se některým 

zbytečným písařským nepřesnostem. 

Posuzovanou práci považuji celkově za velmi zdařilou. Diplomantce doporučuji, aby 

její podstatné části publikovala v některém odborném časopise. 

   

4. Otázka k obhajobě:  

 

Doporučuje diplomantka zavést některou z forem domácího vězení, které existují v Anglii a 

Walesu, do české právní úpravy?  

 

5. Práci doporučuji k obhajobě.  

   

6. Navržený kvalifikační stupeň: výborně  
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