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1. Aktuálnost (novost) tématu:   stále aktuální téma s ohledem na problémy související 

s přeplněností věznic, vysokými náklady na výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, 

které vybízejí k hledání nových alternativních řešení. Relativně nový druh trestu, který dosud 

není v praxi příliš využíván, což mj. souvisí s doposud nenaplněným ustanovením zákona 

týkajícím se elektronického monitoringu odsouzených. 

 

2. Náročnost tématu na: 

 

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

  procesního  a  penologie,  

 - vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala přiměřené  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, 

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

           - jazyková a stylistická úroveň - kvalitní 

 

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

přibližuje právní úpravu trestu domácího vězení jak z hlediska hmotného, tak procesního 

práva. Snaží se místy i o kritický náhled na stávající právní úpravu, přičemž uvádí konkrétní 



návrhy de lege ferenda i s jejich odůvodněním. Práce podává rovněž historický exkurz 

k možnostem ukládání trestu domácího vězení v minulosti. Oceňuji rovněž uvedení názorů 

některých probačních úředníků na problémy se kterými se setkávají při výkonu kontroly 

tohoto druhu trestu. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Autorka by se mohla vyjádřit k aktuální 

situaci při zadávání veřejné zakázky na provozovatele elektronického monitoringu 

odsouzených. 

 

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 1-2 
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