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Posudek konzultanta  

rigorózní práce  Mgr. Terezy Dleštíkové 

Restorativní justice a alternativní řešení trestních věcí se zaměřením na mediaci mezi 

obětí a pachatelem trestného činu 

 

I. 

Téma předložené rigorózní práce o rozsahu 144 stran je velmi aktuální jak z pohledu platné 

právní úpravy, tak zejména z hlediska úvah de lege ferenda. Trestní politika v novém tisíciletí 

se dostává do krize, neboť nedovede najít odpověď na problémy vedoucí k hromadnému 

výskytu sociálně patologických jevů včetně kriminality v rychle se měnící a globalizující 

společnosti. Tohoto vývoje nezůstala ušetřena ani Česká republika. Ukazuje se, že ulpívání na 

tradičních formách trestní represe a tradičních způsobech projednání věci v trestním řízení 

nevede k žádoucím výsledkům. Jedním z možných východisek mohou být různé formy tzv. 

odklonů, odchylek od tradičního způsobu projednání věci v trestním řízení, které se stále 

častěji uplatňují také v trestních řádech náležejících ke kontinentálnímu typu evropského 

procesu. Praxe dokládá, že vedle dekriminalizace a depenalizace se odklony v trestním řízení 

mohou stát jedním z prostředků, jak dosáhnout snížení počtu vězněných osob a jedním 

z prostředků mírnění přetíženého systému trestního soudnictví. 

Rigorózní práce se skládá ze čtyř kapitol, podrobněji dále strukturovaných, ve kterých 

rigorozantka postupně pojednává o pojmu restorativní justice, alternativním řešení trestních 

věcí (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, odstoupení od trestního stíhání 

mladistvých, řízení o schválení dohody o vině a trestu etc.), dále o mediaci v trestních věcech 

a nakonec, jako jakousi nečekanou vložku, o trestním právu procesním v Peru. Osnova dává 

jasný přehled o věcech, o kterých se v práci pojednává. Není sice jasné, proč práce obsahuje 

pojednání o právních poměrech v Peru (ve vztahu k tématu práce), ale zase čtenář získá 

autentický obraz o neznámém právním řádu. 

Podle méh názoru dílčím nedostatkem práce je okolnost, že rigorozantka opominula 

problematiku obětí trestných činů, zejména i ve vztahu k zatím poslední novele zákona o o 

bětech trestných činů (zák. č. 56/2017 Sb.). 

Práce je vypracována na podkladě standardního počtu odborných pramenů dělených na 

monografie, komentáře a sborníky, dále na odborné články, právní předpisy a judikaturu a 

nakonec zahraniční monografie a odborné články. Autorka čerpala také z četných 
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cizojazyčných publikací, což pochopitelně rigorózní práci zhodnocuje. K vypracování použila 

i několik internetových zdrojů, které uvádí. 

S použitými prameny autorka pracovala korektně. 

 

II. 

Těžiště posuzované rigorózní práce je v kapitolách, které vymezují pojem restorativní 

justice a pojmy probace a mediace a dále v kapitolách o podmíněném zastavení trestního 

stíhání, narovnání, trestním příkazu a dalších typech odklonu. Pokud jde o rozbor jednotlivých 

institutů obsažených v českém trestním právu autorka vždy charakterizuje platnou právní 

úpravu, resp. její vývoj, pečlivě rozebírá jednotlivé podmínky aplikace a v závěru se zamýšlí 

nad uplatněním jednotlivého institutu v praxi. 

Pokud jde o hloubku výkladu, rigorozantka zpracovala práci standardním způsobem 

nepřekračující rámec použitých odborných pramenů. 

 

III. Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Terezy Dleštíkové má dobrou úroveň, a je tedy 

plně způsobilým podkladem pro ústní obhajobu v rámci rigorózního řízení. Rigorozantka v ní 

prokázala schopnost samostatného odborného písemného jazykového projevu, schopnost 

teoretického rozboru i znalost aplikační praxe. 

 

     Při ústní obhajobě doporučuji vyjádřit se k otázce: Jaké další možné formy restorativní 

justice by bylo žádoucí zakotvit v českém trestním procesu ?  

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 16. 6. 2017                                              prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,  

                                                                              konzultant 


