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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výkonu trestu odnětí svobody se 

zaměřením na ženy ve výkonu tohoto trestu. Jde o téma zajímavé a podnětné, a to zejména 

s ohledem na specifika, která se s výkonem trestu odnětí svobody u žen pojí a která vyplývají 

z jejich zvláštních potřeb, s nimiž je třeba při výkonu tohoto trestu počítat a dostatečným 

způsobem zohlednit. Diplomantka se při zpracování zvoleného tématu, které bylo zadáno jako 

téma individuální, neomezila jen na teoretický rozbor právní úpravy, ale podstatnou část práce 

věnovala i praxi, a to formou případové studie. 

Práce o 67 stranách vlastního textu je v souladu se schváleným zadáním systematicky členěna 

do sedmi hlavních částí: Úvod, 1. Systém trestů v ČR, 2. Trest odnětí svobody a jeho právní 

úprava de lege lata, 3. Výkon trestu odnětí svobody a jeho specifika u odsouzených žen, 4. 

Srovnání s vybranou zahraniční právní úpravou, 5. Empirická část, Závěr a návrhy de lege 

ferenda. Práce dále obsahuje anglické resumé, seznam použitých zkratek a seznam použitých 

zdrojů. 

Dle kontroly plagiátorství nebyla zjištěna žádná shoda s jinými dokumenty, lze tedy 

konstatovat, že jde o původní práci diplomantky, která zároveň v souladu s principy etiky 

vědecké práce řádně odkazuje na zdroje použité při zpracování tématu. 

K formální stránce práce nemám výhrady, text je dobře logicky strukturovaný, bez 

významných nedostatků gramatického, resp. stylistického charakteru. Diplomantka dobře 

pracuje s odborným jazykem a text je zároveň dostatečně srozumitelný a čtivý. 

Po obsahové stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni. Diplomantka jednak podala 

poměrně vyčerpávající rozbor platné právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody jako 

takového a jeho specifik, pokud jde o výkon trestu odnětí svobody u žen. Tento rozbor je 

založen na analýze příslušných právních předpisů s využitím poměrně širokého spektra dalších 



zdrojů, zejména mezinárodních dokumentů a rozmanité odborné literatury. Diplomantka 

poznatky získané z těchto zdrojů velice solidně kompiluje. Z hlediska specifik výkonu trestu 

odnětí svobody u odsouzených žen jsou mj. velice dobře zpracovány pasáže týkající se výkonu 

tohoto trestu u těhotných a kojících žen a u matek nezletilých dětí (s. 29 – 33). Diplomantka 

též poměrně detailně charakterizuje jednotlivé ženské věznice v České republice. V souvislosti 

s výkonem trestu odnětí svobody u žen diplomantka též stručně popisuje stav ženské 

kriminality v České republice a strukturu žen odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody. Čtvrtá kapitola práce je věnována srovnání s právní úpravou i právní praxí výkonu 

trestu odnětí svobody u odsouzených žen ve Slovenské republice. Zajímavá je také část 

empirická, kde diplomantka metodou kvalitativního šetření a formou strukturovaného 

rozhovoru zkoumá průběh výkonu trestu odnětí svobody a jeho vliv u dvou odsouzených žen 

ve Věznici Velké Přílepy s tím, že jedna z nich je pracovně zařazená a druhá trvale pracovně 

nezařaditelná z důvodu vysokého věku. Provedené výzkumné šetření hodnotím velmi 

pozitivně, diplomantka k němu přistoupila zodpovědně a pečlivě. Závěrem srovnává denní 

režim obou respondentek. Diplomantka zde vyvozuje závěr, že výše uvedená věznice 

zabezpečuje i pro pracovně nezařazené, resp. nezařaditelné odsouzené dostatečně 

smysluplný program. 

V závěru práce diplomantka jako hlavní problém českých věznic zmiňuje především jejich 

přeplněnost, a to i v případě ženských věznic. Jedním z možných řešení je podle diplomantky 

zvýšení počtu těchto věznic. Je samozřejmě otázkou, jestli problém přeplněnosti věznic 

spočívá jen v jejich menším množství, nebo třeba i v nadužívání nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. Zde by možná bylo zajímavé srovnání indexů (ženské) vězeňské populace v přepočtu 

na obyvatele v různých zemích.  

Další problém diplomantka spatřuje v programech zacházení, kde ženské věznice mají ve 

srovnání s mužskými např. horší „nabídku“ sportovních aktivit. Rovněž vidí problém 

v nedostatku rekvalifikačních kurzů. 

Pozitivně naopak hodnotí možnost, aby odsouzené matky mohly za určitých podmínek 

vykonávat svůj trest spolu se svými nezletilými dětmi do tří let věku. 

Celkově s ohledem na výše uvedené hodnotím práci velmi kladně a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. V rámci ústní obhajoby nechť se diplomantka zaměří na celkové zhodnocení 

programů zacházení realizovaných v českých ženských věznicích. 
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