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 Předložená rigorózní práce obsahuje 110 stran textu a je přehledně členěna do 

úvodu, šesti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je dosti obsáhlý a zahrnuje i práce zahraničních autorů. Po formální stránce 

splňuje předložená práce požadavky na ni kladené. 

 

 Autor si za téma své práce zvolil problematiku, která nepatří mezi tradiční 

témata rigorózních prací. Nadto se jedná o problematiku dosti náročnou na zpracování, 

neboť kromě kvalitních teoretických znalostí vyžaduje rovněž poznatky o praktické 

realizaci a o problémech s ní spojených. Z tohoto pohledu se jedná o téma přínosné a 

aktuální. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém autor nastiňuje cíl a zaměření své práce, se 

nejprve věnuje fenoménu tzv. restorativní justice. Třeba souhlasit s vysloveným 

názorem, že retributivní a restorativní přístupy by neměly být chápány jako 

antagonistické protipóly, ale jako sladitelné metody trestní politiky v reakci na 

spáchání deliktu. 

 

 Další kapitoly práce jsou věnovány institutu probace, probační služby a 

konečně dohledu probačního úředníka. Přehledně a systematicky je zpracován vývoj 

zkoumaného institutu a formy jeho uplatnění ve vybraných státech, jakož i partie o 

právních základech činnosti probační služby. Na podkladě studia odborné literatury a 

zjevně i praktických poznatků a možná i zkušeností je velmi pěkně zpracována partie a 

formách a obsahu dohledu probačního úředníka v obecné rovině a o zvláště pak 

v případě náhrady vazby, podmíněného upuštění od potrestání, podmíněného 

odsouzení a podmíněného propuštění. S autorem třeba nepochybně souhlasit v tom, že 

probační dohled nabízí velké možnosti v zacházení s pachateli deliktů, neboť 

resocializační působení v rámci nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody ve 

věznici má své limity, nehledě k tomu, že probační dohled má (měl by mít) mnohem 

ambicióznější cíle a funkce. Snad větší prostor mohl být v této partii práce věnován 

praktickým problémům, na které reálný výkon probačního dohledu často naráží, resp. 

které jeho plné uplatnění brzdí. Autor se zčásti těmto problémům věnuje až 

v závěrečné kapitole, v níž mimo jiné reprodukuje poznatky konkrétních pracovníků 

PMS, státních zástupců a soudců. Možná by bylo vhodnější tyto praktické poznatky 

využít již při rozboru činnosti probačního úředníka. 



 

 

 Následující kapitola práce pak logicky navazuje a zabývá se alternativami 

k trestu odnětí svobody v české právní úpravě. Zvláštní pozornost zde je věnována 

trestům domácího vězení, obecně prospěšných prací, zákazu vstupu na sportovní, 

kulturní a jiné společenské akce. Velmi zajímavé je zde partie o spolupráci Probační a 

mediační služby s některými nevládními organizacemi, zejména se Sdružením pro 

probaci a mediaci, neboť jde o problematiku méně známou, a to i odbornému čtenáři.  

 

 Závěrečná kapitola práce je věnována jednak analýze vybraných statistických 

údajů a jednak rozboru empirických poznatků. Zarážející je zde nízký a nadto klesající 

počet případů podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Zobecnění poznatků 

z praktické realizace probačního dohledu autor zařadil až do závěru své práce. 

 

 V závěru své práce autor shrnuje základní poznatky, ke kterým ve své práci 

dospěl a formuluje i některá doporučení de lege lata i de lege ferenda.  

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi dobrou. Autor 

prokázala hlubokou znalost zvolené problematiky, včetně jejího dosavadního 

literárního zpracování. Rovněž osvědčila znalost praktických aplikačních a 

realizačních problémů, s nimiž se lze při výkonu probačního dohledu setkat. 

Nesporným kladem rovněž je, že autor se neomezil na analýzu právní úpravy a 

literárních pramenů, ale snažil se získat i praktické poznatky z výkonu činnosti 

pracovníků PMS. Autor nesporně prokázal schopnost samostatné odborné tvůrčí práce. 

Po obsahové i po formální stránce je předložená rigorózní práce zajisté způsobilým 

podkladem pro ústní obhajobu.  

 

 Pří ústní obhajobě své práce by se mohl autor vyjádřit k otázce, jaké důvody 

podle jeho názoru vedou k minimálnímu využívání institutu podmíněného upuštění od 

potrestání s dohledem. 

  

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě rigorózní práce a po úspěšném složení 

ústní zkoušky byl Mgr. Josefu Skleničkovi udělen titul doktora práv.  

 

 

V Praze dne 30.3.2012 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

            oponent 
 

 

 


