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1. Aktuálnost tématu: 

Podmíněné odsouzení je v České republice dlouhodobě ukládáno více než polovině 

odsouzených. Jde tedy o nejčastěji ukládaný trest, představující zároveň nejvýznamnější 

alternativu nepodmíněného trestu odnětí svobody. I když tento trest skytá nemalý 

resocializační potenciál, nejsou jeho možnosti praxí v náležité míře využívány. Zkoumání  

platné právní úpravy tohoto trestu a způsobu jeho uplatnění v aplikační praxi je tedy velmi 

aktuální. 

 2. Náročnost tématu: 

Zpracování tématu vyžaduje především náležitou orientaci v sankční politice a v   

odpovídající trestněprávní materii. Zároveň je nezbytné, aby se diplomantka v potřebné míře 

seznámila s aplikační praxí. Náležité objasnění povahy podmíněného odsouzení vyžaduje i 

přezkoumání jeho historického vývoje.   

 3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií: 

Cílem práce je provést podrobnou analýzu právní úpravy i praktického využití 

podmíněného odsouzení a na jejím podkladě nastínit návrhy de lege ferenda směřující 

k zajištění vyšší efektivity této trestní sankce (viz str. 1 práce). Diplomantkou zvolené 

zaměření práce je v souladu se současnými požadavky trestní politiky v České republice. 

Práce se opírá o vhodně zvolenou systematiku. Úvodní kapitoly obsahují základní 

charakteristiku podmíněného odsouzení (nástin jeho postavení mezi alternativami 

nepodmíněného trestu odnětí svobody, vymezení jeho podstaty a právní povahy) a  

historického vývoje tohoto trestu v zahraničí a v českých zemích. Těžiště práce je v rozboru 

právní úpravy prostého podmíněného odsouzení, v němž diplomantka postupně zkoumá 

předpoklady pro uložení tohoto trestu, zkušební dobu včetně požadavku vedení řádného 

života, obsah a funkci přiměřených omezení a přiměřených povinností a způsoby rozhodnutí o 

podmíněném odsouzení podle § 83 TZ, jakož i  problematiku zahlazení odsouzení. 

Samostatná pozornost je poté věnována jednak podmíněnému odsouzení s dohledem, resp. 

vymezení obsahu dohledu a možnostem jeho uplatnění a jednak specifikům podmíněného 

odsouzení u mladistvých pachatelů. Poslední kapitolu práce tvoří rozbor statistických dat o 

ukládání podmíněného odsouzení. Práce je uzavřena  stručnou rekapitulací hlavních 

myšlenek, k nimž diplomantka při zkoumání problematiky dospěla.  

Po metodologické stránce práce vychází ze studia širokého okruhu odborné literatury 

převážně tuzemských autorů, judikatury, statistických dat a aktuálních elektronických zdrojů. 

Práce s použitými prameny je pečlivá a odpovídá stanovené normě. 

Práce podává celkový obraz problematiky podmíněného odsouzení. Je zpracována 

s potřebnou mírou samostatnosti. Diplomantka v ní na řadě míst porovnává rozdílné názory 

na způsob řešení některých otázek (viz např. řešení problému, zda je možno rozhodnout o 

výjimečném ponechání podmíněného odsouzení v platnosti podle § 83 odst. 1 TZ i po 

uplynutí stanovené zkušební doby na str. 65 a násl.) a uvádí k nim rovněž vlastní odůvodněná 

stanoviska (viz např. odmítavý postoj diplomantky k návrhu některých autorů na prodloužení 

zkušební doby podmíněného odsouzení u mladistvých pachatelů na str. 76). Diplomantka se 

jednotlivými aspekty podmíněného odsouzení zabývá do patřičné hloubky. Za zvlášť zdařilé 



považuji z tohoto hlediska části práce věnované problematice vedení řádného života ve 

zkušební době podmíněného odsouzení a problematice přiměřených omezení a povinností 

ukládaných v jejím rámci. Ocenění zaslouží i podrobný rozbor statistických dat, který velmi 

názorně dokumentuje přístup současné praxe k ukládání podmíněného odsouzení (viz str. 81 a 

násl). 

K práci lze mít jen ojedinělé připomínky. Např. na kritický názor diplomantky na 

možnost ukládat povinnost zdržet se řízení motorových vozidel jako přiměřené omezení podle 

§ 196a TZ (viz str. 51) lze namítat, že takové přiměřené omezení zvyšuje punitivitu uloženého 

trestu, což není v rozporu s posláním těchto omezení. Otázka výkonu podmíněného odsouzení 

v jiném státě, než ve kterém byl tento trest uložen, o níž je zmínka na str. 34, mohla být 

v práci blíže rozvedena.      

Práce se dobře čte, je psána kultivovaným stylem. Také po formální stránce splňuje 

požadavky kladené na práce diplomové. Z tohoto hlediska je třeba vyzvednout úroveň  

připojených příloh, které obsahují řadu přehledně zpracovaných tabulek se statistickými daty 

(viz str. 100 až 111).  

5. Otázka k obhajobě:  

Ve spojitosti s návrhem na zavedení možnosti kumulace podmíněného odsouzení 

s trestem obecně prospěšných prací (viz str. 88) by diplomantka mohla uvést, jaké důsledky 

by byly pro pachatele spojeny s nevedením řádného života v průběhu výkonu trestu obecně 

prospěšných prací, pokud by tento trest byl vykonáván ve zkušební době podmíněného 

odsouzení. 

  

6. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

   
7. Navržený kvalifikační stupeň: výborně 

 

 

 

JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

V Praze dne 5. 6. 2018 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


