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1. Aktuálnost tématu: 

Výjimečný trest představuje nejkrajnější prostředek trestněprávního sankčního 

systému. Jde tedy o téma závažné, které vyžaduje trvalou pozornost. 

 

 2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu předpokládá důkladnou znalost otázek sankcionování nejen 

z pohledu trestního práva, ale i penologie. Je žádoucí, aby bylo přihlédnuto  

k historickoprávním a mezinárodněprávním aspektům problematiky. Vhodná je rovněž 

komparace s vybranými zahraničními úpravami. Při zkoumání způsobu výkonu výjimečného 

trestu se nelze obejít bez poznatků o konkrétních podmínkách existujících v českých 

věznicích. 

   

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je rozebrat platnou právní úpravu výjimečného trestu a zmapovat 

existující způsob výkonu dlouhodobých trestů s důrazem na doživotní trest odnětí svobody a. 

na podkladě toho pak nastínit možnosti zdokonalení výkonu výjimečného trestu (srov. str. 1 

práce). Formulace cíle práce odpovídá jejímu tématickému zaměření. 

Práce je koncipována v souladu s vytýčeným cílem. Její východisko tvoří stručná 

charakteristika pojmu a účelu trestu, historického vývoje výjimečného trestu a jeho 

mezinárodněprávních aspektů (kapitola první až třetí). Těžiště práce je v rozboru právní 

úpravy podmínek pro ukládání výjimečného trestu a vykonávacího řízení včetně 

podmíněného propuštění (kapitola čtvrtá) a v popisu průběhu vlastního výkonu výjimečného 

trestu zahrnujícího i otázky vlivu dlouhodobého uvěznění na osobnost odsouzeného a obraz 

výkonu tohoto trestu ve statistických datech (kapitola pátá).  Výklad je doplněn pojednáním o 

výkonu výjimečného trestu u mladistvých (kapitola šestá) a srovnáním české právní úpravy 

výjimečného trestu s úpravou slovenskou a německou (kapitola sedmá). Práci  je uzavřena  

návrhy de lege ferenda (kapitola osmá) a celkovým shrnutím hlavních myšlenek práce 

(závěr). 

Práce je přehledně uspořádána, jednotlivé kapitoly jsou podrobně členěny. 

Po metodologické stránce práce vychází zejména ze studia odborné literatury. Její 

okruh lze považovat za dostačující, i když v něm některé významnější práce zabývající se 

problematikou dlouhodobých trestů odnětí svobody nejsou zastoupeny (např. práce Suchého, 

Praha: Leges, 1991, zajímavé články Sekvarda nebo Řeháčka aj.). Kromě odborné literatury 

jsou v práci využity statistické přehledy, některé internetové zdroje a vybrané judikáty. Práce 

s použitými prameny odpovídá stanovené normě. 

Práce je pojednáním o základních otázkách dané problematiky, nepřekračujícím rámec 

použité literatury. Výklad je však místy povrchní (viz např. podkapitola 1.2.4 o teoriích 

trestání v případě výjimečného trestu na str. 6), někde jsou zbytečně rozebírány otázky, které 

nemají pro problematiku výjimečného trestu zásadní význam (viz např. výklad o změně 

právní úpravy týkající se vnější diferenciace věznic na str. 31 až 38, která se výkonu 

výjimečného trestu v podstatě nedotkla), zatímco jiným důležitým otázkám není věnována 



patřičná pozornost (např. zvláštnostem a aktuálním otázkám realizace programů zacházení u 

odsouzených k výjimečnému trestu – viz výklad na str. 42 a 43 a na str. 44 a 45). 

Ve výkladu lze nalézt i některá věcná pochybení (např. na str. 13 neodpovídá 

skutečnosti údaj o tom, že nejvíce poprav bylo vykonáno mezi lety 1949-1953, na str.  23 

v odst. 2 jsou nesprávně, v rozporu s platnou právní úpravou, uvedeny podmínky pro uložení 

doživotního trestu aj.).  

Práce měla být podrobena důkladnější korektuře rovněž po stránce jazykové. Lze v ní 

nalézt některé gramatické chyby (např. na str. 11 ve 2. odst. zdola) nebo neobratné formulace 

(např. termín „vrchní“ hranice sazby nepodmíněného trestu odnětí svobody na str. 17 v 

posledním odstavci). 

 4. Otázka k obhajobě:  

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí a možnosti 

zdokonalení jeho právní úpravy. 

  

5. Práci doporučuji k obhajobě. 

   
6. Navržený kvalifikační stupeň: dobře 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 12. 6. 2018 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


