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I. Kandidátka předložila rigorózní práci čítající 146 číslovaných stran textu včetně 

seznamu zkratek, bibliografie a na závěr umístěných příloh číslovaných samostatně 

římskými číslicemi, obsah a abstrakt jsou mimo číslovaný text. Vlastní text práce činí 

127 stran. Problematika prevence recidivy je trvale aktuálním tématem zejména 

s ohledem na značný podíl recidivistů mezi pachateli trestné činnosti a osobami ve 

výkonu trestu odnětí svobody. Jedná se proto o významné téma. Problematika je 

v odborné literatuře částečně zpracována, především co do publikací ze strany Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci. Autorka si za cíl práce vytkla „poukázat na 

vzájemné propojení a preventivní složku jednotlivých trestních sankcí,“ dále pak 

„představit možné preventivní působení v rámci uložených trestních sankcí a 

navrhnout jejich zefektivnění,“ nakonec pak „zjistit, zda je pro efektivnější boj 

s recidivou vhodnější využít uložení trestu odnětí svobody, či naopak jiných, 

alternativních trestů.“ 

 

 

II. Obsah práce tvoří 4 části, každá z těchto částí je dále členěna až na úroveň třetího 

řádu. Rozvržení práce je logické a přehledné, text je doplněn několika přílohami 

včetně ilustračních tabulek. V úvodu postrádám metodologické předestření, není tak 

vždy zcela zřejmé, z jakých zdrojů autorka čerpá své informace, byť jsou její názory 

vesměs správné (např. na str. 6 a 7 velká míra recidivistů mezi neznámými pachateli, 

negativní vliv médií ve spojení s rostoucí nedůvěrou k donucujícím orgánům na str. 

23, shoda odborníků na potřebě zavedení přísnějšího ochranného opatření na str. 95). 

V první části autorka vymezuje různá pojetí recidivy (v práci se nadále přidržuje 

především trestněprávního pojetí) a shrnuje její zařazení v rámci trestního zákoníku (i 

s ohledem na vývoj legislativy). Autorka zde mimo jiné navrhuje de lege ferenda 

zařazení recidivy (bez ohledu na případné zahlazení odsouzení) mezi kritéria vedoucí 

ke stanovení druhu a výměry trestu dle § 39 TZ. Druhá část je zaměřena především na 

prevenci kriminality jako takové. Třetí část představuje hlavní těžiště práce. Autorka 

nejprve nastiňuje nástroj pro hodnocení rizik SARPO a programy zacházení s osobami 

ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy mimo jiné na str. 49 navrhuje případné povinné 

absolvování bez ohledu na případný nesouhlas dotyčného, s čímž se neztotožňuji. 

Hlavní náplní této části je ovšem nástin jednotlivých trestních sankcí, kdy hodnotím 

pozitivně zařazení i podkapitoly věnující se ochranným opatřením, naopak více 

prostoru mohlo být věnováno problematice probačních programů. Zmíněny jsou i 

alternativy k potrestání uvedené v rámci trestního zákoníku. Autorka se věnuje 

jednotlivým trestním sankcím obecně i s důrazem na oblast prevence recidivy. 

Poslední část zahrnuje postpenitenciární péči a v samotném závěru pak autorka shrnuje 

některé své úvahy v práci uvedené (krátký exkurz k výzkumu Institutu pro 

kriminologii a sociální prevenci; rozlišení starorecidivistů a novorecidivistů měl být 
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spíše než do závěru zařazen na vhodnější místo). Práce svědčí o tom, že se autorka 

tématem zabývala komplexně a do dostatečné hloubky. 

 

 

III. Předkládané dílo má logickou strukturu a je členěno velmi přehledně, autorka na 

příslušných místech uvádí i své názory. Seznam pramenů odpovídá tématu a je co do 

českojazyčných zdrojů takřka vyčerpávající, s judikaturou autorka nepracuje. Citace 

literatury jsou vesměs standardní. Celkově je patrno, že se rigorozantka tématu věnuje 

dlouhodobě a při zpracování práce prokázala hlubokou znalost problematiky. Patrné 

jsou jen jisté vyjadřovací nepřesnosti (např. odkaz na § 46 odst. 4, nikoliv odstavec 3 

TZ na str. 15, v pozn. č. 121 uvedení § 314e odst. 1 namísto odst. 2 TŘ a formulace 

vyjadřující omezení trestu odnětí svobody, zatímco se jedná o omezení použitelnosti 

trestního příkazu). Tyto drobné nepřesnosti nemohou nic změnit na závěru, že se ve 

zpracované problematice autorka velmi dobře orientuje. 

 

Stylisticky a jazykově je práce na velmi dobré úrovni, gramatické či pravopisné chyby 

se vyskytují jen sporadicky (viz např. nesprávné skloňování slova „synonymum“ na 

str. 3, občasně špatně umístěná či chybějící čárka v souvětí – např. str. 54). Autorka 

důsledně nepíše tečky na konci poznámek pod čarou. 

 

 

IV. Otázky a náměty k obhajobě: 

Rozveďte, proč by dle Vašeho názoru mělo docházet k rozšiřování trestných činů, 

ve kterých by byla recidiva byla okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby.  

Rozveďte blíže svou představu zavedení ochranného dohledu (viz str. 112) 

 

 

V. Závěrem lze konstatovat, že předložená práce splňuje obsahové a formální 

požadavky kladené na rigorózní práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

 

V Praze dne 10. listopadu 2015 

       

 

doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

 


