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Probační dohled a jeho aplikace v rámci ukládání sankcí mládeži 

 

 Předložená diplomová práce se zabývá problematikou probačního dohledu jako jednoho 

z významných institutů v oblasti trestání delikventní mládeže. Dohled probačního úředníka má 

v českém trestním právu i aplikační praxi již delší tradici. Nicméně, s ohledem na aktuální 

trendy v sankční politice a také vzhledem k diskusi o možných legislativních změnách v této 

oblasti, se jedná o téma velmi aktuální.  

 

 Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které lze dále dle obsahu rozdělit na teoretickou 

část (kap. 1. až kap. 6.) a praktickou část (kap. 7.)  V teoretické části se diplomantka věnuje 

nejprve vymezení pojmu probace a dohledu, historickému vývoji tohoto institutu zejména na 

našem území, principům, které obsahují významné mezinárodní dokumenty v této oblasti, dále 

pak právní úpravě ukládání dohledu v kontextu systému sankcí ukládaných mládeži a postavení 

činnosti probačního úředníka při dohledových činnostech. Pozornost věnuje též penologickým 

poznatkům v této oblasti a ocenit lze i analýzu vývoje sankcí s dohledem, které jsou ukládány 

mládeži.   

 

V praktické části pak, kromě poměrně stručného popisu výběru kazuistik a uvedení hledisek a 

otázek, na které se v rámci jejich zpracování zaměřila, uvádí 10, poměrně velmi obsáhlých a 

přehledně zpracovaných, kazuistik, které se týkají různých typů sankcí s dohledem, které byly 

uloženy mladistvým a dětem mladším 15 let. Zaměřuje se v nich zejména na podmínky uložení 

a výkon dohledu. V závěru práce pak na základě zjištěných poznatků shrnuje a hodnotí aktuální 

stav a problémy s aplikací dohledu u mládeže.  Práce též obsahuje úvod, seznam použité 

literatury, abstrakt v českém i cizím jazyce, seznam zkratek a obsah.  

 

Obsah diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Diplomantka se až na výjimky též 

neodchyluje od zadané problematiky. Z hlediska systematického zpracování práce lze říci, že 

kapitoly na sebe navazují. Diplomantka se občas, zejména v kapitole věnované právní úpravě, 

opakuje – např. výklad o tom, kdy lze osobám ve věku blízkém věku mladistvým ukládat dohled 

jako výchovné opatření či o možnostech ukládání dohledu mladistvých.   

 

V rámci teoretické části se lze též občas setkat s určitými věcnými nepřesnosti či 

nesprávnostmi, např. ukládat dohled dětem mladším 15 let lze dle hlavy III ZSM nikoli hlavy 

II ZSM (str. 25), zaměňuje ochranný dozor a ochranný dohled na str. 15. Ostatně ochrannému 

dozoru, upravenému v zákoně o trestním soudnictví nad mládeží č. 48/1931 Sb. z. a n., mohla 

diplomantka též věnovat větší pozornost. Možná jen v důsledku stylistické neobratnosti pak lze 

uvést nepřesnost s uvedeným datem účinnosti zavedení dohledu a podmíněného odsouzení 

s dohledem na str. 16, ač v následujícím textu je to již uvedeno správně.  

 

Obecně lze říci, že diplomantka zvládla zpracovat a analyzovat teoretická východiska, na 

jejichž základě pak přistoupila ke zpracování kazuistik. Tuto část práce lze ocenit jako 

přínosnou, byť, jak diplomantka sama uvádí v závěru práce, poznatky zde získané nelze 

generalizovat s ohledem na zvolenou metodu, výběr případů a také skutečnost, že se jednalo 



pouze o jedno středisko PMS. Nicméně mohou sloužit jako podklad pro případný další výzkum 

aplikační praxe v této oblasti.  

 

Obecně lze říci, že se diplomantka v práci v dostatečné míře seznámila s odbornou 

literaturou a dalšími prameny a dobře zvládla i zpracovat kazuistiky. Na základě všech 

získaných poznatků se jí podařilo označit některé významné problémy aplikační praxe a 

pokusila se též o návrhy na zlepšení situace. V rámci obhajoby by se mohla např. zabývat 

otázkou, zda je, případně do jaké míry, v praxi reálně splněn požadavek vyplývající z metodiky 

PMS, že s mládeží mají pracovat probační úředníci – specialisté.   

 

  Po formální stránce práce v zásadě splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Text je přehledně členěný, jen na dvou místech práce došlo k posunu textu, čímž vznikly 

mezery mezi odstavci – viz zejména v kapitola 6. a pozn. pod čarou č. 29. Po gramatické stránce 

práce též nevykazuje závažnější nedostatky. Nutno dodat, že diplomantka má trochu problémy 

se stylistikou, většinu problémů se jí však v rámci zpracování práce již do značné míry podařilo 

odstranit. Nicméně občas se s určitými problémy lze v práci setkat - např. takovýto na str. 19.  

 Diplomantka vyznačovala prameny, z nichž čerpala pro zpracování své diplomové 

práce, tak, jak je to obvyklé při zpracování vědecké práce. 

  

 V návaznosti na výše uvedené lze říci, že předložená práce splňuje požadavky kladené 

na diplomovou práci. V případě, že bude úspěšně obhájena, navrhuji ji klasifikovat známkou 

velmi dobře.   

 

V Praze, dne 6. 6. 2019 

        JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.   


