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 Předložená rigorózní práce obsahuje 126 stran textu a je přehledně a logicky 

členěna do úvodu, devíti kapitol a závěru. Okruh použité literatury je dostatečně 

reprezentativní a přiměřený zvolenému tématu. Vnější úprava práce je velmi pěkná. 

Práce je doplněna ilustrativními a přehlednými grafy a tabulkami. Po formální stránce 

splňuje předložená rigorózní práce všechny požadavky na ni kladené. 

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku sice poměrně tradiční, avšak 

současně velmi aktuální, která je stálým zdrojem diskusí a úvah v odborné veřejnosti, 

a tedy její zpracování je přínosné. 

  

 Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje zaměření a cíl své práce, 

se nejdříve na podkladě odborné literatury věnuje vymezení pojmu a účelu trestu. 

Souhlasit třeba s názorem autorky na výhody smíšených koncepcí sankcionování. 

 

 V následujících kapitolách práce již autorka přistupuje k meritu a zabývá se 

základními otázkami alternativního přístupu k trestání a alternativními tresty zejména. 

Je nesporně pravda, že tzv. krize vězeňství nejprve vedla ke snahám o modernizaci 

výkonu trestu odnětí svobody, následně k hledání alternativ k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody a konečně k odklonům od klasického průběhu trestního procesu, což 

souvisí s posilováním prvků tzv. restorativní spravedlnosti. Autorka zde prokazuje 

velmi dobrou orientaci v mezinárodních odborných dokumentech, které se touto 

problematikou zabývají. Správně se v této souvislostí zabývá i instituty mediace, 

probace a parole, a tedy i činností Probační a mediační služby. 

 

 V dalších kapitolách své práce se autorka již zaměřuje na vybrané alternativy, a 

to: podmíněné odsouzení, domácí vězení, peněžitý trest a trest zákazu vstupu na 

sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Rozbor jednotlivých trestů je proveden 

s mimořádnou pečlivostí a důkladností na podkladě zpracované odborné literatury a 

svědčí o svědomitém přístupu autorky a o tom, že se se zkoumanou problematikou 

seznámila do značné hloubky. Přitakat lze názoru autorky na vhodnost vymezení 

institutu dohledu a zejména katalogu přiměřených omezení a povinností v textu 

zákona. Na základě provedené konfrontace s rakouskou úpravou pak autorka jako 

podnět pro úpravu českou nabízí tzv. částečné podmíněné odsouzení, což ovšem 

souvisí s některými názory, které upozorňují na možný a žádoucí odstrašující efekt 

krátkodobého trestu odnětí svobody.  



 

Pokud jde o trest obecně prospěšných prací, pak autorka upozorňuje na 

nebezpečí spojené s prodloužením celkové doby, ve které je třeba trest vykonat. Její 

návrh, aby to byl právě soud, který by v rámci zákonného rozpětí stanovil dobu, ve 

které má být trest vykonán, je rozhodně hodný další diskuse. Pokud jde o trest 

domácího vězení, pak autorce třeba dát za pravdu, pokud kladně hodnotí změnu právní 

úpravy určení doby, po kterou se odsouzený musí zdržovat v určeném obydlí. 

Souhlasit třeba ovšem též s některými výhradami, které lze proti uvedenému trestu 

vznášet. Ohledně trestu peněžitého je důvodná výtka, že stávající právní úprava 

neposkytuje návod pro přeměnu nevykonaného peněžitého trestu v jiné tresty.  

  

 V závěru své práce autorka  stručně a současně výstižně shrnuje poznatky a 

závěry, ke kterým ve své práci dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako velmi zdařilou. Autorka 

prokázala skutečně hlubokou znalost zkoumané problematiky a jejich širších 

souvislostí, a to nejen pokud jde o právní úpravu a relevantní judikaturu, ale rovněž 

pokud jde o literární zpracování a praktické problémy při aplikaci. Nesporným kladem 

práce je pečlivost a svědomitost zpracování, jakož i samostatný a tvůrčí přístup 

autorky a schopnost výstižně formulovat problém a navrhnout jeho řešení, vesměs 

podložené relevantními argumenty. Po formální i po obsahové stránce je předložená 

práce bezpochyby způsobilým podkladem pro obhajobu. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, jak chápat 

pojem „určené obydlí“ u trestu domácího vězení. 

  

 Doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a rigorózní zkoušce byl Mgr. Markétě 

Hálákové udělen titul doktora práv.  

 

 

 

V Praze dne 13.8.2013 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
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