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„Probační dohled a jeho uplatnění v rámci alternativních trestů“ 

 

 Téma rigorózní práce je nepochybně velmi aktuální. Institut probace byl 

do českého trestního práva recipován teprve koncem devadesátých let minulého 

století, stal se jeho významnou součástí a lze očekávat, že i v příštích letech jeho 

význam podstatně poroste. Téma své práce chápe autor poněkud extenzívně. 

Podrobně se zabývá i spojitostí probace s myšlenkami restorativní justice a jejím 

vývojem, uplatněním probace ve světě a v současné Evropě, zkoumá jednotlivé 

druhy alternativních trestů i podmínky jejich aplikace a naznačené pojetí zřejmě 

práci obohatilo. Z metodologického hlediska se práce opírá v prvé řadě o 

bohatou českou literaturu, ale i o literaturu zahraniční, zejména anglosaskou, a 

dále o dokumenty OSN a statistiky Probační a mediační služby ČR. Autor se 

neomezil pouze na výklad zákonné úpravy a na analýzu literárních pramenů, ale 

pamatoval i na empirické poznání. Uskutečnil řadu řízených rozhovorů 

s odborníky, kteří se probací  v praxi zabývají /probační úředníci, soudci, státní 

zástupci, policisté/ a tak zjistil řadu pozoruhodných poznatků a zkušeností 

s uplatňováním probace i jednotlivých alternativních trestů. Práci je třeba 

označit za přínosnou práci.  Autor dochází k závěru, že nejvytíženější je 

probační úředník v souvislosti s uložením trestu obecně prospěšných prací, praxi 

vytýká zejména nedostatek probačních úředníků v poměru k množství klientů, 

doporučuje diferencovat dohled na občasný, stálý a přísný, upozorňuje na 

nedostatky ve spolupráci soudů s probačními úředníky a vyjadřuje se i k řadě 

jiných otázek. Z hlediska stylistických a jazykových  má práce vcelku úroveň. 

 

K některým jednotlivostem: 

 Str. ll, odst 1 , 2 – 



Formulace budí dojem, že k omezování dominantního postavení nepodmíněného 

trestu odnětí svobody došlo u nás teprve v uplynulých dvaceti letech. To by však 

neodpovídalo pravdě. Alternativní tresty tvoří většinu trestů aplikovaných na 

území České republiky již několik desetiletí /viz data v knize Oto Novotný, O 

trestu a vězeňství, 2. vydání, Praha: Academia, 1969, str. 225 a násl. aj./. 

Str. 60, odst. 2 – 

Zde se mluví o prvních prvcích probace v našem novodobém právním systému 

obsažených v zákoně č. 253/1997 Sb., ačkoliv první prvky probace byly 

obsaženy již v zákoně č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném 

propuštění /možnost uložit určité zákazy a příkazy i ochranný dozor/. 

Str. 62, odst. 4 – 

„ztrátu určitého statutu k trestnému činu“? 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

 

      Prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. 

 


