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Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Terezy Dleštíkové 

„Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí 

se zaměřením na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu“ 

 

 

 Rigorózní práce Mgr. Terezy Dleštíkové o rozsahu 143 stran textu je zpracována 

na moderní a aktuální téma týkající se restorativní justice a tzv. alternativního řešení trestních 

věcí se zaměřením na mediaci mezi obětí a pachatelem trestného činu. 

 Po úvodu (od str. 1) je předkládaná rigorózní práce logicky členěna do čtyřech kapitol, 

po nichž následuje závěr, podrobný seznam použitých pramenů, český a anglický abstrakt, 

název práce a jeho překlad do anglického jazyka, španělsky psané resumé a klíčová slova 

v anglickém a českém jazyce. Autorka při sepisování rigorózní práce správně postupovala 

od obecného ke konkrétnímu, práce je systematicky a přehledně členěna. Práce má z hlediska 

formálního velmi dobrou úroveň, obsahuje jen malé množství překlepů (viz např. absence 

závěru v obsahu rigorózní práce nebo absentující odrážky v poznámkách pod čarou na straně 

128) nebo neobvyklých jazykových vyjádření (na str. 80 slova „heterokompozitivní“ 

a „autokompozitivní“ nebo spojení „kolaborativní způsob“). Jinak je práce napsána velmi 

čtivě. Autorka pracuje s odpovídajícím množstvím českých i zahraničních pramenů 

a právních předpisů, které na několik málo výjimek (viz např. rámcové rozhodnutí Rady 

na str. 82) správně cituje. Jediným větším nedostatkem (a to i ve vztahu k zaměření rigorózní 

práce) je jakákoli zmínka o zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), což je s podivem, neboť v textu 

pracuje se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu 

a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (viz str. 79). Z hlediska 

terminologického mi chybí náležité vymezení pojmů poškozeného a oběti, což jsou termíny, 

s nimiž se čtenář práce setkává velmi často (v tomto ohledu je konstatování 

na str. 1 nedostačující). Drobnou výtkou je, že rigorozantka někdy nepracuje s posledními 

vydáními používaných pramenů. 

 V úvodu rigorozantka představuje smysl volby tématu, přičemž jej ukazuje 

na problému řešení konfliktu se zaměřením na trestní řízení. Dále představuje strukturu 

rigorózní práce a vymezuje některé pojmy tzv. pro účely této práce. 
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Kapitola první (Restorativní justice) je velmi zdařilým pojednáním o některých 

aspektech tzv. restorativní justice, oceňuji zejména komplexní vnímání této problematiky, 

když autorka se věnuje nejen samotnému setkání oběti s pachatelem trestného činu 

(podkapitola 1.1) a působení „restorativního“ procesu na pachatele trestného činu 

(podkapitola 1.3), ale i úskalím tohoto postupu, a to jak z hlediska vlivu na pachatele 

trestného činu, tak z hlediska vlivu na oběť. Z hlediska podstaty a smyslu restorativní justice 

považuji za důležité zejména její srovnání s tzv. retributivní justicí (podkapitola 1.5). Kapitola 

dále pojednává například o možných nástrojích k prosazování konceptu restorativní justice 

(podkapitola 1.7). 

Druhá kapitola (Systém alternativního řešení trestních věcí) se ve svém úvodu zabývá 

systémem alternativního řešení trestních věcí obecně. Na to navazuje pojednání 

o alternativních řešeních trestních věcí dle stadia trestního řízení (podkapitola 2.1), což může 

mít praktický význam jako určitý přehled možností řešení v konkrétních fázích trestního 

řízení. Následuje podrobné pojednání o pojmu odklonu, na jehož obsahu není dosud v nauce 

úplná shoda (podkapitola 2.2). Dále se autorka v rámci druhé kapitoly postupně věnuje 

institutům podmíněného zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání 

mladistvých, dohodě o vině a trestu, podmíněného odložení návrhu na potrestání a trestního 

příkazu. Nutno říci, že jde o kvalitní právní rozbor, který je systematický a velmi přehledný. 

V některých částech bych ocenil větší preciznost při citacích a zdůvodnění právní 

argumentace (např. identifikace konkrétního ustanovení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 

podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2001/220/SVV, s nímž má být v rozporu absence možnosti poškozeného podat proti trestnímu 

příkazu opravný prostředek). 

Třetí kapitola (Mediace) je poměrně kvalitním pojednáním o tomto řízeném procesu 

mezi pachatelem trestného činu a obětí trestného činu. Vychází z principů mediace obecně 

a obdobně jako v pojednání o tzv. restorativní justici autorka citlivě vykládá jednotlivé 

otázky, přičemž správně vnímá i úskalí a limity tohoto procesu v trestním řízení. Již zmíněná 

chyba v opomenutí zákona o obětech trestných činů se logicky projevuje i v této kapitole. Její 

kvalitu mohla vylepšit i větší snaha o provázanost výkladu o mediaci s konkrétními 

trestněprávními instituty souvisejícími s tímto procesem (např. podmíněné zastavení trestního 

stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu). 
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 Kapitola čtvrtá (Alternativní řešení trestních věcí v Peru) je pozoruhodným 

pojednáním o (v české nauce nepříliš známém) systému trestního řízení v Peru. Je sice 

pravdou, že v některých evropských trestněprávních doktrínách (například portugalské, 

španělské či dokonce italské) má jihoamerická literatura určitý význam, domnívám se však, 

že rigorozantka dostatečným způsobem nezvážila přínos tohoto pojednání pro předmět 

jejího zkoumání. Nejsem si ani jistý, zdali právní systém, který je založen na podivném 

dualismu trestních řízení a který je stále částečně postaven na trestním řádu z roku 1940, 

fungujícím na principech, jež se příčí našemu vnímání trestního řízení, může sloužit 

alespoň jako inspirační zdroj při úvahách de lege ferenda. Autorka nepoužívá v práci 

ani tzv. komparativní metodu interpretace, takže považuji pojednání v kapitole čtvrté obecně 

sice za zajímavé, avšak nemající většího významu z hlediska probíraného předmětu 

zkoumání. 

 V závěru autorka shrnuje některé své myšlenky a staví se za další prosazování principů 

restorativní justice v rámci trestního procesu. 

 Lze shrnout, že práce obsahuje v úvodu velmi pěkné pojednání o podstatě a smyslu 

zejména tzv. restorativní justice, a ačkoli v celé práci opomíjí jeden z hlavních legislativních 

projevů trendu posilování restorativní justice (zákon o obětech trestných činů), uvědomuje 

si i náležitým způsobem úskalí spojená s těmito alternativními formami řešení konfliktů, 

které mají trestněprávní rozměr (srov. zejména podkapitolu 1.6 – str. 14–15 rigorózní práce). 

Pochvalu s drobnými výtkami zaslouží i kapitola 2, která komplexně pojednává 

o jednotlivých institutech, které lze podřadit pod kategorii alternativního řešení trestních věcí. 

Nedostatkem, a to zejména ve vztahu ke kapitole 3, je již několikrát zmiňovaná skutečnost, 

že autorka ve své práci nezohlednila zákon o obětech trestných činů, který je u nás účinný již 

více než tři roky. 

 

Závěrem uvádím, že rigorózní práce Mgr. Terezy Dleštíkové je dobrým zpracováním 

zvoleného tématu a splňuje předpoklady k úspěšné obhajobě. Autorka prokázala přehled 

v oblasti restorativní justice a schopnost systematické práce. 
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Při ústní obhajobě doporučuji zaměřit se na následující otázku: V jakém okamžiku 

by měl být poškozený poučován o právu uplatnit nárok na náhradu újmy nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení v případě, že je konáno zkrácené přípravné řízení? 

 

 

 V Praze dne 2. června 2017 

 

        JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. 


