
 

Abstrakt 

Otázka kriminální  recidivy představuje vážný společenský 

problém. Cílem rigorózní  práce byla analýza současných  prostředků  

sloužících  k potlačení recidivy, jejich zhodnocení  a navržení jejich 

zefektivnění .  

Rigorózní  práce se skládá ze čtyř  hlavních kapitol , které se dělí do 

podkapitol.  Kapitoly se zabývají představením problematiky recidivy a 

prevencí kriminality a dále jednotlivými opatřeními, která  slouží  

k předcházení recidivní trestné činnosti.  

Po úvodních slovech je zařazena  kapitola představující  pojem 

recidiva. V rámci kapitoly jsou nastíněny rozdílnosti  v  pojetí tohoto 

pojmu a představeny různé druhy recidivy právě dle jej ich odlišného 

pojetí. Kapitola také ukazuje, jak je pojímána a postihována recidiva 

v českém právním řádu.  

Kapitola druhá se zabývá otázkou prevence kriminality obecně a 

jejími dopady do prevence recidivní trestné činnosti  s  ohledem na 

specifické příčiny recidivy. V  rámci kapitoly jsou vysvětleny rozdíly 

mezi prevencí primární, sekundární a terciární a představeny možné 

preventivní aktivity.  

Kapitola třet í představuje jednotlivé trestní sankce a možné 

případné alternativy.  První podkapitola se věnuje trestu odnětí svobody a 

aktivitám, které jsou v  jeho rámci činěny pro eliminaci následné 

recidivní činnosti. Dále jsou představeny jednotlivé alternativní tresty a 

ochranná opatření, kdy jsou nastíněny jejich výhody a zhodnocen jejich 

význam v  rámci boje proti recidivě. Součástí  této kapitoly je také popis 

alternativ, a to jak alternativ k potrestání, tak procesních alternativ, 

jejichž využívání má v  rámci předcházení recidivní trestné činnosti také 

svůj význam.  

Kapito la čtvrtá se zabývá propuštěním z  výkonu trestu odnětí 



 

svobody a následným obdobím, kdy je riziko případné recidivy nejvyšší . 

Jsou zde představeny aktivity činěné ve výkonu trestu odnětí svobody, 

které by měly napomoci konkrétnímu jedinci s  přechodem do života 

mimo vězení. Dále se kapitola zaměřuje na největší problémy, se kterými 

se propuštění potýkají a na hledání  možností jejich řešení .  

Závěrečná kapitola shrnuje uvedené  poznatky, kdy jsou v práci  

průběžně  uváděny jednotlivé návrhy de lege ferenda, které by mohly 

zefektivnit  boj s  recidivou a potažmo tedy s  kriminalitou obecně .  V této 

kapitole je zdůrazněna zejména nutnost individuálního přístupu 

k jednotlivým pachatelům  a také potřeba zvýšeného využívání 

alternativních sankcí. Současně je zde apelováno na  rozvoj výzkumu 

problematiky kriminální  recidivy.   
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