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1. Aktuálnost tématu: 

Trest obecně pospěšných prací patří k alternativním trestům, od nichž se obecně 

očekává, že mohou účinně přispět ke snížení vězeňské populace. Vzhledem k tomu, že 

v České republice existuje trest obecně prospěšných prací již dvě desetiletí a  přeplněnost 

věznic nadále zůstává problémem sankční politiky, je přezkoumání právní úpravy podmínek 

pro jeho ukládání, jakož i konkrétních postupů při jeho výkonu nepochybně společensky 

potřebné. 

  

2. Náročnost tématu: 

Téma je nutno zpracovat se znalostí obecných teoretických otázek trestání. Práce 

vyžaduje důkladnou znalost odpovídající problematiky nejen z oblasti trestního práva 

hmotného a trestního práva procesního, ale i z oblasti kriminologie. Ke kvalifikovanému 

posouzení problematiky je potřebné se zabývat jak právní úpravou, tak i jejím uchopením 

aplikační praxí. Informace potřebné pro posouzení praktického využití trestu by měl 

diplomant mimo jiné získat pečlivým  studiem judikatury a případně i s využitím výsledků 

získaných vlastním průzkumem praxe. Výklad se sluší obohatit o zkušenosti s uplatněním 

tohoto trestu v zahraničí.    

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je, jak diplomant uvádí na str. 1, „osvětlit pozitivní dopady trestu obecně 

prospěšných prací a odpovědět na příčiny, kvůli nimž je v současné době tento trest vnímán 

v očích veřejnosti negativním způsobem jako nedostatečný ve smyslu nápravy“. Práce se 

snaží rovněž nastínit budoucí vývoj zkoumaného trestu. Přes poněkud neobratné formulace, 

které diplomant zvolil, je možno považovat zaměření práce za vhodné. 

 I když práce vychází z vhodně zvolené systematiky, je její obsah poněkud 

nevyvážený. Téměř celá polovina práce (str. 3 až 27) je totiž orientována na obecnou 

charakteristiku trestu a jeho účelu, historii alternativních trestů, jednotlivé druhy těchto trestů 

a roli Probační a mediační služby při zajišťování jejich výkonu. Vlastnímu rozboru trestu 

obecně prospěšných prací je věnována zbývající část práce, čítající pouhých 33 stran. V ní se 

diplomant zabývá historií trestu obecně prospěšných prací, původní a současnou úpravou 

podmínek jeho ukládání, zajištěním jeho výkonu (včetně následků porušení podmínek 

výkonu), kladnými a zápornými stránkami tohoto trestu, zahraničními zkušenostmi s jeho 

využitím a jeho předpokládaným dalším vývojem. Je zřejmé, že na takto omezené ploše 

nemohla být všem naznačeným otázkám věnována patřičná pozornost. 

Po metodologické stránce se práce opírá o studium tuzemské i zahraniční literatury, 

judikatury a aktuálních internetových zdrojů. V seznamu použité literatury však řada 

významných prací zabývajících se trestem obecně prospěšných prací chybí. Také práce 

s judikaturou je pouze povrchní (diplomant využil pouze čtyři judikáty). Postrádám i 

statistická data týkající se daného trestu, která by mohla učinit autorovy úvahy o potenciálu 

obecně prospěšných prací přesvědčivějšími.  

Po obsahové stránce lze autorovi především vytknout, že nepracuje pečlivě s platnou 

právní úpravou. V textu chybí číselné označení příslušných ustanovení, takže orientace 



v textu není vždy snadná. Tento povrchní přístup způsobuje, že některé podstatné problémy 

právní úpravy autorovi zcela unikají (např. problém přeměny obecně prospěšných prací 

v případě porušení podmínek jejich výkonu na jiný alternativní trest podle § 65 odst. 2 písm. 

a) nebo b)). V jednotlivostech lze k práci uvést celou řadu připomínek, jmenovitě uvádím 

některé z nich: 

str. 3 – pojem trestu je neúplný, 

str. 6 a 20 – autorem uváděný účel trestu neodpovídá jeho převládajícímu pojetí, 

str. 12 až 19 – mezi alternativní tresty autor nesprávně řadí ztrátu vojenské hodnosti a 

ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání a naopak opomíjí zákaz činnosti nebo zákaz pobytu, 

str. 17, str. 39 a jinde – z výkladu není jasné, zda maximální doba pro výkon obecně 

prospěšných prací je jeden nebo dva roky, 

str. 28 – z čeho autor vychází při tvrzení, že obecně prospěšné práce jsou nejčastěji 

ukládaným alternativním trestem? 

Nedostatky lze práci vytknout i po stránce stylistické. Diplomantovo vyjadřování je 

místy nepřesné nebo málo obratné. Nedůsledně byla rovněž provedena korektura textu po 

stránce jazykové (srov. např. na str. 4 slovo „oběvovat“). 

   

4. Otázka k obhajobě:  

 

Jak diplomant hodnotí současnou úpravu právních následků porušení podmínek výkonu trestu 

obecně prospěšných prací? 

 

 5. Práci ještě doporučuji k obhajobě.  

   

6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře (za podmínky úspěšného průběhu obhajoby) 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 16. 9. 2016 

        

 

 

 

 

 

 

 


