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

úvodu, třinácti kapitol a závěru. Vnější úprava práce je dobrá. Větší pozornost mohla 

být věnována grafické a jazykové úpravě. Poněkud rušivě působí snaha nahrazovat 

běžná česká slova výrazy cizího původu, jakož i užívání některých (přinejmenším) 

netradičních slovních vazeb. Okruh použité literatury je přiměřený zvolenému tématu. 

Po formální stránce splňuje předložená práce požadavky kladné na práci rigorózní. 

 

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

nesporně aktuální a současně poměrně obtížnou, která je neustálým předmětem 

odborných diskusí i zájmu širší veřejnosti Zpracování tématu je tedy rozhodně žádoucí 

a přínosné. 

 

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

se nejdříve věnuje pojmu a účelu trestu. V této souvislosti pak poměrně zdařile 

charakterizuje restorativní pojetí spravedlnosti a jeho přednosti před pojetím 

punitivním. Správně upozorňuje rovněž na jev označovaný literaturou jako „nová 

kriminalizace“. Je ovšem otázka, zda uplatnění principů restorativní justice tento 

negativní jev vyváží, jak se domnívá autorka 

 

 Vlastním jádrem práce jsou následující kapitoly, ve kterých autorka 

charakterizuje a analyzuje jednak samotný pojem alternativních sankcí a jednak 

zejména jednotlivé alternativní tresty. S autorkou třeba souhlasit, že výchovná funkce 

nepodmíněného trestu odnětí svobody je více než problematická a nebezpečí 

prizonizace velké, a pokud autorka ve shodě s odbornou literaturou hovoří o „krizi 

vězeňství“, není to přehnané. Přednosti alternativních trestů vystihuje poměrně zdařile. 

Přitakat lze námitce, že možnost kontroly odsouzeného k trestu domácího vězení 

v určeném období v těch případech, kdy sám odsouzený není vlastníkem nebo 

nájemcem takové nemovitosti, závisí na ochotě vlastníka či nájemce domu či bytu. 

Otázkou skutečně je, zda povolení návštěv bohoslužeb není pozitivní diskriminací. 

Pokud jde o trest obecně prospěšných prací, pak názor autorka na význam negativního 

stanoviska odsouzeného patrně není nedůvodný. Otázkou ovšem je, zda Probační a 

mediační služba je dostatečně personálně vybavena pro prováděný kontroly výkonu 

tohoto trestu. Pokud jde o trest peněžitý, pak skutečnost, že výkonem tohoto trestu je 

postižen i majetek nabytý poctivě a legálním způsobem, není na závadu, naproti tomu 

lze autorce přisvědčit v tom, že se výkon tohoto trestu může dotknout i ekonomické a 



sociální situace třetích osob. Autorce nelze upírat její názor na to, že stanovení 

peněžitého trestu výší a počtem denních sazeb, je přínosné. Nicméně třeba 

poznamenat, že praxe postupuje spíše opačně: stanoví celkovou výši peněžitého trestu 

a tu pak „rozpočítá“ na denní sazby. Pokud jde o přeměnu peněžitého trestu v trest 

odnětí svobody, bylo by vhodné se vypořádat s námitkou, že za situace, kdy peněžitý 

trest je stejně vymáhán jako pohledávka státu za odsouzeným, pak odsouzeného 

přeměnou vlastně netrestáme za původní spáchaný trestný čin, ale pouze za to, že 

nezaplatil peněžitý trest. Potom ovšem podmínka „zmaření“ výkonu trestu je namístě. 

K rozboru podmíněného odsouzení by bylo vhodné ještě dodat, že přiměřená omezení 

nebo přiměřené povinnosti nesmí svým rozsahem a povahou nahrazovat výkon jiného 

trestu (například zákazu činnosti aj.).  

 

 Vzhledem k tomu, že práce je věnovaná alternativním trestům, při jejich 

výkonu hraje důležitou rolu Probační a mediační služba, je jen logická, že autorka 

zařadila do své práce i kapitoly věnované právě této instituci a probaci. Zde třeba 

kladně hodnotit, že autorka si povšimla skutečnosti, že jisté zárodky institucionálních 

forem kontroly odsouzených se objevují již v dobách předlistopadových.  

 

 V závěru své práce autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky a stanoviska, ke 

kterým při zpracování své práce dospěla. 

 

 Celkově lze předloženou práci hodnotit kladně. Autorka nesporně prokázala 

znalost zkoumané problematiky, včetně jejích širších souvislostí a praktických 

aplikačních obtíží. Dobrá je práce s prameny a snaha po systematičnosti zpracování. 

Velmi široký záběr práce však ne vždy umožnil autorce některé otázky zpracovat do 

takové hloubky, jak by si patrně sama přála. Autorka nesporně prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí odborné práce.  

 

 Doporučuji, aby po provedené obhajobě práce a po úspěšném složení ústní části 

rigorózní zkoušky byl Mgr. Zlatě Soukupové titul doktora práv. 

 

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

z hlediska alternativ k trestu odnětí svobody hodnotí trest nápravného opatření, který 

na území bývalého Československa existoval do roku 1990. 

 

 

V Praze dne 17.1.2014 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

           oponent 

 
 

 

 


