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Probační dohled a jeho aplikace v rámci ukládání sankcí mládeži 

 

Cílem práce bylo popsat úlohu a činnost probačního pracovníka v rámci probace a výkonu 

dohledu u mladistvých s ohledem na dodržování platné právní úpravy a metodických 

standardů.  

Autorka v úvodních kapitolách vyložila historii probačního dohledu v ČR, mezinárodní 

vývoj tohoto institutu a relevantní českou legislativu. Poté popsala, co probační úředník 

fakticky dělá, když nad mladistvým vykonává dohled. V dalším popsala, jak je institut 

dohledu u mladistvých aplikován v současné domácí soudní praxi. Zde je pozoruhodné, že 

dohled probačního úředníka soudy ukládají během poslední sledované dekády stále méně. 

Autorka to vysvětluje obavou soudů z formálního výkonu dohledu přetíženou PMS. 

(Pracovníci mají podle nedávného šetření v průměru 75 živých případů.) Z výzkumů 

provedených IKSP, které autorka cituje, jsou patrny další překážky v rozšiřování dohledu jako 

doplnění jiných soudem uložených sankcí. Zároveň však bylo možné výzkumem doložit 

efektivitu uložení dohledu v kombinaci s podmíněným odsouzením u mladistvých pachatelů 

krádeží.    

Druhou část práce tvoří soubor deseti kazuistik mladistvých a dětí mladších patnácti let. 

Jde o klienty jednoho střediska PMS v jednom menším okresním městě, kterým byl dohled 

uložen mezi lety 2014 až 2018. Autorka pomocí analýzy veškeré spisové dokumentace 

k případu (obsahující i zprávy spolupracujících organizací) prověřovala několik indikátorů 

správné praxe. Jejich výběr je krátce zmíněn v úvodu praktické části práce, není podrobněji 

zdůvodněn ani porovnán s jinými průzkumy činnosti probačních služeb.  

Výsledkem studie je popis odchylek od předepsaných postupů, kterých je překvapivě 

mnoho (zejména absence šetření v rodinách, absence spolupráce s jinými organizacemi, 

špatná spolupráce se soudy, chybějící aktualizace plánů dohledu aj.).  

Práce představuje důležitou zpětnou vazbu jak pro PMS, tak pro soudy. A to přesto, že 

zkoumána byla činnost pouze jediného z osmi desítek existujících středisek PMS. Vekou 

neznámou – kterou se autorka nezabývá - zůstává otázka, jaká je variabilita v dodržování 

předepsaných postupů mezi středisky. Je škoda, že autorka nevyužila možnost porovnat 

alespoň několik středisek s využitím principu záměrného výběru. (Tedy zahrnout střediska 

excelentní, pokud by bylo možné je najít, a střediska s výrazně nízkou kvalitou práce.)        



Z výsledků šetření autorka vyvozuje konkrétní návrhy, které by mohly zvýšit 

pravděpodobnost, že výkon dohledu bude prováděn v souladu s právní úpravou a platnými 

metodikami.  

Práce se opírá o dostatečnou rešerši literatury domácí i zahraniční.    

Po formální stránce je práce (včetně citací) v pořádku.    
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