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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

Mgr. Jitka Oliberiusová: Prevence recidivy 

Posudek oponenta rigorózní práce

1. Celková charakteristika práce: 

Prevence kriminální recidivy patří k centrálním otázkám kriminologie, resp. penologie. 
Recidivní trestná činnost je celosvětově považována za velmi závažný fenomén a jeden 
z ústředních problémů trestní politiky. Jde o jev, který má bezprostřední význam pro úvahy
trestněprávní doktríny o smyslu a účelu trestu i pro formulování zásad ukládání trestů. V 
procesní rovině jde o téma významné i pro posouzení otázky účinnosti trestního řízení. Výzkum 

příčin recidivy a hledání účinných forem její prevence předpokládá využití poznatků řady 
společenskovědních oborů, zejména psychologie a sociologie, sociální práce atd. Ač se toto 
téma těší setrvalému zájmu zahraničních autorů, jsou u nás syntetická zpracování v podobě 
ucelené monografie spíše výjimečná. Již z tohoto důvodu je třeba předkládanou práci ocenit 
jako vhodné rozšíření českého a slovenského odborného diskurzu. 

Rigorózní práce má nadstandardní rozsah přibližně 130 stran vlastního textu, dále i množství 
příloh, grafů a tabulek. Autorka navázala na svou úspěšnou diplomovou práci, kterou nedávno 
obhájila pod názvem „Kriminologické aspekty kriminální recidivy“. Pozoruhodný je zejména 
značný rozsah matérie, kterou rigorozantka do své syntézy zahrnula, aniž by práce přestala 
působit uceleně. 

Práce má dostatečně logickou a přehlednou strukturu. Autorka postupuje od vymezení 
samotného pojmu recidivy a dalších základních pojmů; formuluje otázky, k jejichž řešení hodlá 
další výklad směřovat. Těžištěm práce jsou rozsáhlá pojednání o trestních sankcích ve vztahu 
k prevenci recidivy. Doktorandka se zabývá otázkami trestu odnětí svobody a penitenciární 
péče. V této části věnuje detailní pozornost metodickému nástroji na hodnocení rizik „SARPO“ 
a tzv. programům zacházení. Další rozsáhlou část výkladu zaujímá problematika alternativních 
trestů, kde je postupováno přehledně- až encyklopedicky, podle jednotlivých druhů trestů. 
Dalšími samostatnými, vnitřně bohatě členěnými úseky práce, jsou kapitoly věnované 
ochranným opatřením (ochrannému léčení a zabezpečovací detenci) a alternativám 
k potrestání, včetně odklonů. Tyto kapitoly mají relativně menší rozsah a jsou laděny méně 
deskriptivně, a to i ve srovnání se závěrečnou kapitolou věnovanou propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody a postpenitenciární péči. 

Takto široce pojatá rigorózní práce- procházející napříč celým systémem trestněprávních 
sankcí (s přesahy do dalších oblastí trestního práva hmotného, trestního procesu a 
kriminologie)- znamená pro každého autora značnou výzvu. Hrozí, že výklad bude povrchní, 
nevyrovnaný a málo přehledný. V penologických otázkách nápravných programů hrozí rychlé 
zastarávání poznatků autora. Pro čerstvého absolventa magisterského studia práv navíc 
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představuje podstatný problém nedostatek praktických zkušeností, pokud jde o reálné podmínky 
výkonu jednotlivých druhů trestů a ochranných opatření. Obdobně vyšší nároky klade na autora 
s právnickým vzděláním i nutnost ovládnout terminologii a argumentaci společenskovědních 
oborů, jejichž poznatků je třeba k pochopení motivace pachatelů- recidivistů.

2. Podrobné hodnocení obsahu práce:

Autorka zahajuje svůj výklad stručnou historickou úvahou. Klíčový moment z hlediska 
vývoje recidivní trestné činnosti pro ni představuje politická změna v roce 1989. V této 
souvislosti zmiňuje zejména fenomén tzv. nových recidivistů, kteří svou kriminální kariéru 
zahájili v roce 1990 a později. Východiskem autorky je dále rozlišování dvou subsystémů 
v rámci trestní politiky, a to na subsystém orientovaný na prevenci a subsystém orientovaný na 
represi. Pokud jde o samotné vymezení pojmu kriminální recidivy, autorka se opírá o tradiční 
definici užívanou O. Suchým („stav pachatele, který po předchozím odsouzení k trestu 
pravomocným rozsudkem spáchá nový trestný čin“). Rozlišuje však blíže pojetí recidivy 
trestněprávní, penologické a kriminologické (v užším smyslu). Trestněprávní pojetí vymezuje 
autorka jako úzce legální, jež nebere v úvahu opakování trestné činnosti bez ohledu na případné 
trestní stíhání a odsouzení, ani event. střídání trestné činnosti s jinou, trestním právem 
nepostihovanou (srov. zde práci A. Výběrové). Rovněž penologické pojetí autorka kritizuje jako 
příliš úzké, pro jeho vázanost na výkon trestu odnětí svobody. Z tohoto pojetí ovšem vychází 
např. statistika Vězeňské služby ČR. Z hlediska předmětu své práce (prevence recidivy) 
považuje autorka za nejvýznamnější pojetí kriminologické, jež zahrnuje všechny případy, kdy 
došlo k opětovnému spáchání trestného činu, tedy bez ohledu na to, zda byl trestný čin např. 
vůbec odhalen nebo zda vůči pachateli platí fikce neodsouzení. Autorka správně poukazuje na 
rozdíl mezi trestněprávním a ryze kriminologickým pojetím: z hlediska trestního práva je 
podstatné, že na pachatele již bylo v minulosti působeno trestem/vyslovení odsouzení, zatímco 
ryze kriminologické pojetí zdůrazňuje samotný sklon k opětovné trestné činnosti, bez ohledu na 
předchozí odsouzení. 

Doktorandka správně poukazuje na značné obtíže v identifikaci recidivy v ryze 
kriminologickém smyslu. Odmítá však názory, podle nichž existuje proporcionální vztah mezi 
činy zahrnutými ve statistikách a činy neodhalenými a neobjasněnými. Autorka předpokládá 
podstatně větší počet „kriminologických recidivistů“ oproti těm, jejichž recidiva nachází odraz 
ve statistikách. Autorka má za to, že velká část osob, jež zde figurují jako prvopachatelé, se ve 
skutečnosti již dopustila trestného činu, byť zpravidla méně závažné povahy. Tento předpoklad 
autorky je opodstatněný a lze jej skutečně dovodit na základě poznatků o běžných typech 
kriminální kariéry. 

Autorka v dalším výkladu přibližuje klasifikaci recidivy podle různých kritérií, zejména 
rozlišení mezi tzv. speciální a generální recidivou. Připomíná složité systémy známé ze 
zahraniční literatury, např. kategorie monotropní, holotropní, ditropní a polytropní recidivy 
(Yoshimasu). Jako významné kritérium klasifikace užívá délku doby, která uplynula mezi 
jednotlivými trestnými činy (rozlišování mezi trvalým a dočasným systémem recidivy, kdy u 
systému trvalé recidivy nezáleží na uplynulém čase mezi jednotlivými trestnými čin, zatímco u 
systému recidivy dočasné lze při ukládání trestu k recidivě přihlédnout pouze v případě, že 
trestný čin byl spáchán v určitém období po odsouzení za předchozí trestný čin). 

Autorka dospívá k závěru, že platný trestní zákoník pracuje s několikerým pojetím recidivy. 
V obecné části jde především o recidivu generální a trvalou, zatímco v ustanoveních zvláštní 
části jsou zohledňovány i případy recidivy speciální a dočasné [srov. zejména § 205 odst. 2 TZ 
nebo § 274 odst. 1, 2 písm. c) TZ]. 

Výklady věnované teoretické klasifikaci recidivy s odkazy na platnou právní úpravu považuji 
za velmi zdařilé a informativní. Autorka se pokouší o souhrnnou analýzu pojetí recidivy 
v českém trestním zákoníku. Zdůrazňuje, že se v ČR nepodařilo prosadit punitivistické návrhy ve 
stylu „třikrát a dost“ (Three Strikes and You are Out), v krajní poloze požadující, aby po 
spáchání třetího trestného činu soud automaticky uložil doživotní trest odnětí svobody. Jako 
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sporné body platné právní úpravy autorka podnětným způsobem rozebírá otázky zahlazení 
odsouzení a fikce neodsouzení. Autorka potvrzuje, že recidivu nelze v těchto případech uplatnit 
jako obecnou přitěžující okolnost. Na druhé straně má za to, že předchozí spáchání trestného 
činu (bez ohledu na následné zahlazení odsouzení) je bezesporu součástí povahy a závažnosti 
trestného činu a taktéž odrazem osobnosti a dosavadního života pachatele. Recidivující jednání 
by tedy mělo být zohledněno v rámci kritérií pro stanovení druhu a výměry trestu dle § 39 TZ. 
S tímto závěrem se lze ztotožnit; podobný postup nelze považovat za in fraudem legis.

Za velmi zajímavé považuji rovněž výklady o případech tzv. speciální, resp. trvalé a dočasné 
recidivy v jednotlivých kvalifikovaných skutkových podstatách. K dočasné recidivě řadí autorka 
formulace „odsouzení nebo potrestání v posledních třech letech“[srov. § 205 odst. 2, § 283 
odst. 1, 2 písm. b), 196 odst. 1, 3 písm. b)]. Znaky tzv. trvalé recidivy autorka shledává tam, kde 
zákon zohledňuje spáchání určitého trestného činu „opětovně [viz např. § 195 odst.1, 2 písm. 
b]. 

Pokud jde o vlastní téma prevence, autorka zaměřuje svou pozornost nejprve k otázkám 
prevence primární. Tato část práce obsahuje množství informativních detailů, čtenáři však 
mohou unikat souvislosti. Není např. bez dalšího jasné, v které zemi, kdy a v jakém rozsahu byly 
realizovány programy EASE a YES. Autorka klade důraz na sociální prevenci zaměřenou na 
děti a mládež. Poukazuje na problémy, jež přetrvávají u dětí z tzv. problémových rodin. Autorka 
dále akcentuje vliv médií, jimž mimo jiné vytýká právní nihilismus, zmiňuje však i některé 
preventivní programy, jež probíhaly v ČR prostřednictvím televizního vysílání. Sekundární 
prevenci autorka chápe jako zaměřenou na osoby s vysokým rizikem delikventního chování. 
Zmiňuje nutnost soustředění na děti se znaky rozvíjející se disociální poruchy osobnosti, resp. 
poruchy chování. 

Pečlivě zpracována je i část týkající se terciární prevence, na níž lze hledět jako na prevenci 
recidivy ve vlastním slova smyslu. Dle autorky je potřebná zejména dostatečná zákonná 
diferenciace následků trestného činnosti. Autorka přebírá argumentaci klasické školy (již C. 
Beccaria!), podle níž, trest, má-li působit preventivně, musí splňovat tři předpoklady: a) má být 
dostatečně přísný, aby eliminoval prospěch z deliktu b) neodvratný c) realizován v co nejkratší 
době od spáchání trestného činu. Autorka přiléhavě shrnuje rozdíly mezi funkcí trestu a 
ochranných opatření. Autorka poukazuje na to, že ve vztahu k recidivě může být trest odnětí 
svobody sám její příčinou. Na druhou stranu je tento trest s to zajistit takovou míru působení na 
dosouzeného, která není u alternativních trestů myslitelná. 

Autorka přehledně vyjmenovává základní principy zacházení s odsouzenými. Cituje tvrzení, 
že „každý zaměstnanec věznice, který jakýmkoliv způsobem svévolně ponížil vězně v jeho lidské 
důstojnosti, se stává morálně zodpovědným za jeho další trestné činy“. Autorka sdílí názor O. 
Suchého, podle nějž má trest v prvé řadě vytvořit u pachatele dostatečné zábrany vůči další 
trestné činnosti a záměrným výchovným způsobem jej uzpůsobit k sociálně odpovědnému životu 
na svobodě. Autorka popisuje zejména programy rekvalifikace vězňů, s nimiž spojuje růst 
pravděpodobnosti získání zaměstnání po propuštění. Nepopírá dále, že u části odsouzených 
(zejména psychopatů a sexuálních deviantů) je vhodnější zařazení do specializovaných ústavů. 
Odkazuje zde na britský program „Secure training order“, jenž je zaměřen na tzv. permanentní 
pachatele: osoby v mladistvém věku, které se již dopustili více než tří trestných činů. Zmiňuje 
úskalí zacházení s pachateli, jejichž agresivní chování je důsledkem paranoidní poruchy 
osobnosti. Dále autorka sleduje zkušenosti s podobnými programy v USA, Kanadě a v dalších 
evropských zemích. Zmiňuje i názory o malé účinnosti takových systémů penitenciární péče. 
Akcentuje také důslednost, pokud jde protialkoholní a protidrogovou léčbu. 

Pokud jde o situaci v ČR, sdílí autorka názor, že se u nás ve srovnání s důrazem na 
bezpečnostní rizika jen obtížně prosazují odborné penitenciární postupy. Formou obsáhlého a 
snad až příliš podrobného diskurzu přibližuje doktorandka SARPO, neboli Souhrnnou analýzu 
rizik a potřeb a odsouzených – „metodický nástroj k hodnocení dosouzených s valorizovaným 
výpočtem statického a dynamického rizika a se zaměřením na identifikaci vybrané trestné 
činnosti“. Nástroj má detekovat riziko újmy (oběť) a rizikové kriminogenní faktory. Zaměřuje se 
mimo jiné na identifikaci trestné činnosti s násilným, sexuálním a drogovým kontextem). Jak 
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autorka zdůrazňuje, nestačí se ptát, v jaké míře je pachatel nebezpečný, ale také proč tomu tak 
je a co je možné změnit, aby tomu tak nebylo.  S podobnou důkladností autorka rozebírá i  
programy zacházení užívané u nás v rámci výkonu trestu odnětí svobody na základě zákona č. 
169/1999 Sb. a vyhlášek Ministerstva spravedlnosti. Autorka mimo jiné poukazuje na to, že 
nevybere-li si odsouzený ani jeden z nabízených programů, podstoupí pouze minimální program 
stanovený vnitřním řádem konkrétní věznice. Autorka si klade otázku, zda ponechání volby 
programu či odmítnutí nabízených variant odsouzeným značně neomezuje možnosti 
preventivního působení. Autorka se v této souvislosti zabývá otázkou pracovních aktivit 
odsouzených; připomíná, že z výdělku odsouzený hradí nejen náklady svého výkonu trestu, ale 
zejména z nich může hradit výživné a dluhy, které mu vznikly ještě před nástupem do výkonu 
trestu odnětí svobody. Autorka popisuje fungování středisek hospodářské činnosti při věznicích. 
Tyto pasáže mají zejména informativní hodnotu; obsahují však i cenné vlastní postřehy autorky. 
Totéž platí i o kapitolách věnovaných speciálním výchovným aktivitám a zájmovým aktivitám. 
Autorka uvádí, že kulturní aktivity v rámci výkonu trestu odnětí svobody jsou velmi často 
jedinými kulturními zážitky v životě odsouzeného. Upozorňuje na velký zájem vězňů o 
vystoupení hudebních a dramatických souborů. Jde o jeden ze způsobů, jak lze rozvíjet 
vědomosti, schopnosti a zejména sociální dovednosti odsouzeného, které následně napomáhají 
jeho integraci do společnosti. Oproti tomu pasivní trávení volného času je jedním z dalších 
významných kriminogenních faktorů. Doktorandka věnuje pozornost i tzv. extramurálním 
programům, jež jsou orientovány na vytváření a udržení vazeb odsouzených s osobami mimo 
vězení, s výjimkou vazeb odsouzených na známé z kriminální subkultury. Autorka cituje 
zahraniční výzkumy, podle nichž může sociální izolace vězňů vést k depresím, ztrátě pudu 
sebezáchovy, poruchám emocionality, dalšímu rozvoji antisociálních rysů, zejména agresivity a 
hostility. Tyto abnormality mohou být posléze jednou z příčin recidivní trestné činnosti. 

Celkově považuji výklad autorky věnovaný výkonu trestu odnětí svobody za zdařilý, pečlivě 
provedený; místy však přílišná popisnost činí text méně přehledným a málo poutavým. Na druhé 
straně, autorka je s to ve vlastním hodnocení upozornit na podstatné problémy.

Pokud jde o alternativní tresty, autorka vychází z pojetí, jež k těmto trestům řadí i 
podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody. Doktorandka konstatuje, že vliv některých 
trestů na prevenci recidivy, zejména těch, u kterých absentuje dohled, je omezený a jejich 
preventivní působení tkví spíše ve skutečnosti, že pachatel za spáchaný trestný čin bude vůbec 
určitým způsobem postižen. Nevýhodou těchto trestů je vysoká náročnost na jejich organizaci a 
kontrolu; překážkou jsou i obtíže při zajišťování práce pro potrestané a její organizační obtíže. 
Na druhou stranu autorka bere v úvahu, že nepodmíněný trest odnětí svobody mívá v některých 
případech spíše desocializační než socializační účinky a měl by být ukládán jako ultima ratio.

Mezi významné přednosti alternativních trestů patří vedle uvolnění místa ve věznicích a 
snížení nákladů na výkon trestu (sporné!) i větší zapojení veřejnosti do procesu převýchovy a 
resocializace pachatelů. Autorka velmi podrobným komentářovým stylem probírá jednotlivé 
druhy alternativních trestů. Zabývá se i otázkou jejich ukládání; např. ve vztahu k podmíněnému 
trestu poukazuje na to, že pouhá osobní bezúhonnost pachatele sama o sobě nestačí k závěru o 
možnosti podmíněného odkladu výkonu trestu odnětí svobody, jestliže jinak jde o osobu 
s negativními sklony k narušování občanského soužití, která neplní řádně ani povinnosti vůči 
k zaměstnavateli a rodině, a spáchaný trestný čin je jen vyvrcholením jeho negativního chování. 
Podrobně se autorka vyjadřuje i k podmínkám osvědčení odsouzeného. Dodržování omezení a 
splnění uložených povinností včetně náhrady škody mají být jednou z podmínek pro vyslovení 
osvědčení pachatele ve zkušební době. Autorka ovšem poukazuje na to, že kontrola dodržování 
podmínek je efektivně možná jen u podmíněného odsouzení s dohledem. U prostého 
podmíněného odsouzení je odsouzený de facto ponechán sám sobě a nikdo se více méně 
nezajímá, jak se odsouzený ve zkušební době chová. S tímto názorem autorky, který v dohledu 
spatřuje nejdůležitější resocializační a preventivní nástroj, se lze v zásadě ztotožnit. Zejména u 
mladistvých prvopachatelů s kontinuitou závadového chování je dohled k naplnění účelu trestu 
nezbytný. Na druhé straně u pachatelů méně závažných nedbalostních přečinů lze mít dohled u 
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podmíněného odsouzení za nadbytečný. 

Autorka se velmi kriticky staví k původní koncepci trestu domácího vězení. Dle jejího názoru 
byla represivnost tohoto trestu zcela nedostatečná. Pozitivně proto hodnotí změny provedené 
nedávnými novelami (č. 330/2011 Sb.), zejména pokud jde o ukládání tzv. náhradního trestu. 
Mimo jiné sdílí názor, že charakter trestu domácího vězení vyžaduje, aby tento trest byl 
dodržován bezvýhradně jako celek. Problém spatřuje v tom, že v případě elektronicky hlídaného 
domácího vězení nedochází k resocializačnímu působení na pachatele. I přes četné výhrady, 
autorka rovněž poukazuje na pozitiva tohoto trestu. 

Obdobně autorka analyzuje i další druhy alternativních trestů. Zaměřuje se nejen na 
současnou úpravu, ale uvádí i cenné poznatky historické, resp. týkající se aplikační praxe 
v posledních letech. Připojuje se ke kritice opakovaného ukládání trestu obecně prospěšných 
prací. Celkově autorka konstatuje, že k zefektivnění alternativních trestů by vedle jejich 
rozšiřování a diferenciace značnou měrou přispělo i další zkvalitnění stávající praxe při 
zajišťování výkonu trestů (uvádí konkrétní zajímavé návrhy). V rámci prevence recidivy se 
autorce jeví jako nejvíce potřebné posílení Probační a mediační služby ČR, jak personálně, tak 
náplní, zejména rozšířením resocializačních programů zaměřených na odstranění příčin 
kriminální činnosti. Jako další nezbytnou změnu autorka uvádí elektronický monitoring 
domácího vězení. Autorka uznává, že jí navrhované změny mohou být finančně nákladné, avšak 
v jejich důsledku by mělo dojít k výraznému snížení celkových nákladů vynaložených na výkon 
trestu odnětí svobody. 

Zajímavé poznatky rigorozantka předkládá i k problematice ochranných opatření. Vyjadřuje 
se již ke koncepčním odlišnostem tohoto druhu trestních sankcí v porovnání s tresty; přiznává, 
že i zde je nutno používat podobných donucovacích prostředků jako při výkonu trestů, přičemž 
při realizaci ochranných opatření může být intenzita těchto donucovacích prostředků někdy 
dokonce větší.  Proto je zde nutné klást důraz na uplatňování zásady proporcionality. Pokud jde 
o rozhodování o pořadí trestních sankcí, autorka považuje za vhodnější výkon ochranného 
léčení, jež navazuje na výkon trestu odnětí svobody. Tak má být umožněn „kontrolovaný 
přechod jedince do života mimo vězení“ a může účinněji dojít „k revizi dosavadního životního 
stylu“, kterou podpoří doléčení v ambulantní péči. Osobně se domnívám, že by již v od samého 
počátku výkonu trestu měly být vytvořeny podmínky pro příslušný druh terapie (např. 
sexuologické, protialkoholní) v rámci vězeňského zařízení. 

Autorka činí vhodné připomínky k režimu osob, jimž bylo (např. z důvodu nepříčetnosti) 
uloženo toliko psychiatrické ochranné léčení ústavní formou. Z výkladu autorky je patrno, že se 
přiklání k aplikaci některých penálních – kázeňských prvků i v rámci výkonu ochranného léčení 
v psychiatrických nemocnicích. Týž názor autorka akcentuje pro režim zabezpečovací detence: 
ani zde se pobyt chovanců nemůže omezit na samotnou léčbu. Oceňuji způsob, jímž autorka 
argumentuje ohledně povahy a významu zabezpečovací detence. V nízkých počtech chovanců 
spatřuje důkaz správného chápání této sankce jako zcela mimořádné. 

Autorka se rovněž věnuje kategorii „alternativ k potrestání“, kam řadí hmotněprávní
instituty upuštění od potrestání a upuštění od potrestání s dohledem. Autorka tyto instituty velmi 
pěkně charakterizuje:

„Upuštění od potrestání je prostředkem výchovného charakteru, který vychází z 
předpokladu, že je v určitých případech možné dosáhnout nápravy již samotným trestním 
stíháním a vyslovením viny, které v sobě obsahuje negativní zhodnocení spáchaného činu, aniž 
by bylo nutné uložit další trest. Uložení trestu v takových případech by bylo v rozporu se 
zásadou subsidiarity trestní represe a mohlo by být i příčinou následného recidivního jednání 
pachatele.“

Autorku je třeba pochválit za to, že správně chápe a srozumitelně vysvětluje rozdíl mezi 
upuštěním od potrestání s dohledem a podmíněným trestem. Platnou právní úpravu 
doktorandka kritizuje a vysvětluje jejími nedostatky i nepatrné využití těchto institutů 
v aplikační praxi. V souladu se svými předchozími poznatky upřednostňuje výchovné působení 
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na pachatele cestou dohledu.
Autorku zaujala i problematika odklonů (i zde se opírá především o kvalitní práce F. Ščerby

a K. Večerky). Autorce neunikl procesní charakter těchto opatření. Je s to označit důvody, proč 
jsou některé z odklonů využívány spíše výjimečně. Bystře porovnává odklony s institutem 
upuštění od potrestání. Hmotněprávní upuštění sice považuje za výjimečné a spíše subsidiární 
řešení (vůči odklonům). Na druhou stranu si správně všímá i skutečnosti, že upuštění od 
potrestání předchází kompletní trestní proces se všemi garancemi pro obviněného. Pasáže 
věnované alternativám odsouzení a odklonům jsou kvalitně zpracovány (zejména s ohledem na 
složitost procesní materie a spíše okrajový charakter institutů upuštění). Autorce se poněkud 
ztrácí se zřetele samotné téma rigorózní práce – prevence recidivy. Toto téma je zde zahrnuto 
spíše implicite, pokud autorka např. zmiňuje možnosti rozdílné možnosti působení na pachatele. 
K podrobnějšímu výkladu by byla potřebná konkrétní data týkající recidivy pachatelů, vůči nimž 
bylo v minulosti postupováno cestou odklonů či upuštění. 

S velkou pečlivostí se autorka vypořádala i s tématem postpenitenciární péče, které lze 
v rámci otázek prevence recidivy považovat za klíčové. Autorka podrobně popisuje, jak vypadá 
režim vězňů před propuštěním z výkonu trestu (výstupní oddělení, tzv. „pevný výstup“) a jakým 
výzvám odsouzení čelí. Informativní jsou pasáže, v nichž autorka referuje o probíhajících 
sociálně preventivních programech (např.„Křehká šance“, projekt realizovaný Probační a 
mediační službou ČR). Autorka se zamýšlí nad tím, jak lze zvýšit naděje na úspěšnou adaptaci 
odsouzeného po propuštění. 

Dostatečnou pozornost věnuje sociálně-ekonomickým aspektům života po propuštění. Sdílím 
názor autorky, že velkou roli hraje v současné době vysoká míra zadluženosti odsouzených. 
Právě zde, a nikoli v rovině samotného trestu či jeho výkonu, by společnost měla projevovat více 
shovívavosti. Autorka klade důraz na otázky zaměstnání a bydlení a roli sociálních kurátorů. Po 
stránce teoretické autorka prokazuje vyspělost, když přemýšlivým způsobem vymezuje sám 
pojem postpenitenciární péče (užší a široké pojetí, rozdíly mezi péčí krátkodobou a 
dlouhodobou). Oceňuji i velmi zajímavou historickou retrospektivu (ochranný dohled dle 
zákona z roku 1973, dále viz i postřehy ohledně amnestie r. 1990) a vhodně vybrané citace z 
klasického díla O. Novotného. Autorka kritizuje současný stav, kdy kromě dohledu u podmíněně 
propuštěných dochází k postpenitenciární péči jen na základě dobrovolnosti. Dle autorky je 
třeba se zaměřit na mnohonásobné recidivisty s nepříznivou prognózou. Sdílí názor P. 
Vantucha, jenž požaduje, aby dohled nebyl ukládán v odsuzujícím rozsudku –spíše by se mělo 
jednat o postup po skončení výkonu trestu s tím, že odsouzený by měl být na možnost nařízení 
dohledu předem upozorněn. 

Autorka se dále vrací k návrhům dalších postpenitenciárních opatření, která byla 
diskutována již v 70. letech 20. stol. (léčebně pracovní výchova, sociálně výchovný dohled u 
mladistvých atp.). Autorka si je vědoma četných úskalí, především v postoji samotných 
odsouzených, kteří obvykle vnímají podobná opatření jako další formu sankce a nikoli formu 
pomoci. Autorka poukazuje na to, že mnoho odsouzených se z výkonu trestu vrací právě do 
prostředí, které bylo jednou z příčin jejich trestné činnosti. V této souvislosti opět poukazuje na 
významnou otázku bydlení („krize prvního dne/první noci“) a uvádí zajímavé poznatky o 
současných pomocných projektech typu Domu na půl cesty (a činnost občanských sdružení typu 
„Za branou“). Autorka vítá iniciativy typu „Aliance proti dluhům“a přimlouvá se za 
alternativní formy oddlužení pro vězněné. Tyto pasáže překládané práce jsou cenné jak pro 
vlastní bystré hodnotící postřehy autorky, ale i pro velmi ucelené shrnutí velmi různorodé 
problematiky. Styl autorky tu je dynamický, méně popisný než u předchozích pasáží; autorka tu 
velmi zralým způsobem pracuje s citacemi a parafrázemi svých pramenů. 

V závěru práce autorka dospívá ke zjištění, že problematika kriminální recidivy je velmi 
složitá a efektivní prostředky je třeba volit u každého pachatele individuálně. V souladu se 
zásadou ultima ratio je autorka přesvědčena, že je třeba dávat přednost spíše mírnějším 
prostředkům (zejména u prvopachatelů). Na druhé straně uznává, že zde existuje kategorie 
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recidivistů hluboce narušených, kde je možnost nápravy minimální. Autorka konstatuje, že tyto 
obzvláště narušené osoby mají tendenci negativně ovlivňovat ostatní odsouzené. Stálý kontakt
s mnohonásobnými recidivisty, podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody a sociální odloučení 
bývají mezi příčinami následné recidivní činnosti. Autorka je zastánkyní široké aplikace 
alternativních trestů, které považuje v mnohém za účinnější než nepodmíněný trest odnětí 
svobody a poukazuje na jejich relativně nižší náklady. Připomíná však, že v ČR ještě zbývá 
značný prostor k dotvoření efektivních podmínek pro výkon tohoto typu trestních sankcí 
(poukazuje např. na monitoring domácího vězení). 

3. Doporučení k obhajobě

Mgr. Jitce Oliberiusové se v posuzované rigorózní práci podařilo představit preventivní 
složku jednotlivých trestních sankcí a zdůraznit význam postpenitenciární péče. Monografie Mgr. 
Oliberiusové je obsáhlá a podrobná; použitými metodami a výběrem pramenů a literatury odpovídá 
předepsaným a očekávaným požadavkům pro tento typ kvalifikační práce. Správně je zacházeno s 
poznámkovým aparátem a citacemi. Styl práce má velmi dobrou úroveň, byť text místy trpí jistou 
popisností a rozvláčností. Práci však nelze považovat za pouhou kompilaci. Je patrno, že autorka je 
tématem upřímně zaujata a snaží se jej čtenáři přiblížit v co největších detailech. O tom svědčí i 
výběr zajímavých příloh (pečlivě zpracovaných grafů. statistických tabulek atd.). Při celkovém 
hodnocení předložené práce je třeba vzít v úvahu značný rozsah a náročnost tématu, včetně nutnosti
studia zahraniční literatury. Téma je velice různorodé, zahrnuje množství dílčích problémů a jevů. 

Domnívám se, že autorka v práci prokázala velmi dobrou znalost trestního práva hmotného 
a procesního a osvědčila i značný rozhled v oboru kriminologie. Dále prokázala schopnost vytvořit 
originální odborný text značného rozsahu, který přináší zajímavé podněty a cenné argumenty. 

S ohledem na výše uvedené d o p o r u č u ji práci Mgr. Jitky Oliberiusové k ústní 
obhajobě.  

V ústní obhajobě by autorka mohla nejprve vysvětlit pojem tzv. kriminální kariéry, který je 
v zahraniční literatuře velmi frekventovaný, v předložené práci je však zmiňován spíše okrajově. 
Dále by autorka mohla přiblížit trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 
z hlediska prevence recidivy. Co by autorka vytkla platné úpravě obecně prospěšných prací a  
peněžitého trestu? Dále by se autorka mohla vyjádřit k poměru prevence recidivy a dalších funkcí 
trestu (srov. tzv. absolutní a relativní teorie).

V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byl Mgr. Jitce Oliberiusové udělen titul 
doktorky práv. 

V Praze dne 19. ledna 2016
                                                                                               

JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.

   oponent rigorózní práce    


