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 Předložená práce obsahuje 109 stran textu a je přehledně a logicky členěna do 

úvodu, osmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je dobrá. Okruh použité literatury, 

jakkoliv zahrnuje i práce zahraniční, by mohl být bohatší o další práce (Sotolář, 

Ščerba, Jelínek, Fenyk, Provazník, Vantuch, Zůbek aj.). Rovněž odkazů na použité 

literární prameny pod čarou by mohlo být více. Po formální stránce splňuje předložená 

práce požadavky kladené na práci rigorózní.  

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku poměrně tradiční, současně 

však rozhodně nikoliv snadnou a v některých směrech dokonce diskusní. S ohledem 

zejména na tendence po posilování prvků restorativní spravedlnosti je zpracování 

tématu rozhodně aktuální a žádoucí. Metody vědecké práce, které autorka použila, 

odpovídají zaměření práce a vytyčenému cíli. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje zaměření a cíl své práce, 

se nejprve zabývá pojmem alternativních opatření. Negativa nepodmíněného trestu 

odnětí svobody jsou vystižena správně. Naproti tomu třeba polemizovat s názorem, že 

zavedení podmíněného zastavení trestního stíhání v roce 1994 je počátek 

„alternativního sankcionování“ v českém trestním právu (str. 6 dole). Principy 

restorativní spravedlnosti a odlišnosti od spravedlnosti retributivní jsou vyloženy 

celkem správně a výstižně. Názory o roli jednotlivých subjektů v systému restorativní 

spravedlnosti jsou nesporně pozoruhodné; není však zřejmé, z čeho autorka čerpala 

výklad o „základních potřebách“ oběti, pachatele, státu a společnosti (str. 14-17). 

Kvitovat třeba záslužnou zmínku o sociálních kurátorech z doby předlistopadové. 

Dobře je na podkladě použitých pramenů zpracován výklad o poslání a činnosti 

probační a mediační služby. Informační partie o procesu mediace (str. 26-29) a o 

procesu probace (str. 31-32), jakkoliv zajímavé, však možná překračují potřeby této 

práce. Z partie o probačních domech (str. 34-41), která je i pro zasvěceného čtenáře 

velmi zajímavá a podnětná, není zřejmé, zda tyto domy v České republice již existují 

nebo teprve mají vzniknout, ani to, z čeho autorka čerpala své informace o těchto 

domech v České republice a v zahraničí. Základní informace o jednotlivých typech 

odklonů jsou na podkladě odborné literatury zpracovány celkem dobře a věcně 

správně. Přínosné je určitě v této souvislosti srovnání české a slovenské úpravy. 

Rovněž základní poznatky o institutech záležejících v upuštění od potrestání jsou 

věcně správné; zejména správný je názor, že přiměřená omezení a přiměřené 

povinnosti nesmí být v kolizi s trestem stejného obsahu. Ustanovení § 48 odst. 5 tr. 



zákoníku o podmíněném upuštění od potrestání s dohledem však o mladistvém 

pachateli nehovoří (str. 76 dole); na takový případ pamatuje § 14 ZSVM. Pokud jde o 

alternativní tresty, pak partie o trestu domácího vězení a o trestu obecně prospěných 

prací jsou zpracovány celkem podrobně. Větší pozornost patrně mohla být věnována 

trestu peněžitému a odpovídajícím opatřením ukládaným mladistvým.  

 

 V závěru své práce autorka shrnuje poznatky, ke kterým při zpracování své 

práce dospěla. Souhlasit lze s kritikou unáhleného zavádění nových institutů, pokud 

možnost jejich praktické realizace není předem dostatečně prověřena a zajištěna. 

Rozpaky však vyvolává zmínka o budoucí „nové rekodifikaci trestního zákona“ (str. 

109 uprostřed), kde autorka má zjevně na mysli rekodifikaci trestního práva, když 

výsledkem mnohaletých rekodifikačních prací byl právě již trestní zákoník z roku 

2009. 

 

 Celkově lze předloženou rigorózní práci hodnotit jako dobrou. Autorka 

prokázala, že se do náležité hloubky seznámila se zkoumanou problematikou, a to 

nejen pokud jde o vlastní právní úpravu, ale rovněž pokud jde o její odraz v 

dosavadním literárním zpracování a v judikatuře. Patrně snaha autorky po co nejširším 

záběru zpracované problematiky vedla k některým dílčím nepřesnostem, jak vytčeny 

shora, což však podstatně nesnižuje celkově kladné hodnocení práce. 

  

Předložená práce po formální i po obsahové stránce splňuje fundamentální 

požadavky na ni kladené a je způsobilým podkladem pro další diskusi v rámci ústní 

obhajoby. Autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí odborné práce.  

 

Při obhajobě své práce by autorka mohla vyjádřit svůj názor na klady a 

nedostatky trestu nápravného opatření, který v našem trestním právu existoval do 

poloviny roku 1990 a který byl alternativou k trestu odnětí svobody. 

 

 

V Praze dne 28.12.2016 

 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc, 

           oponent 
 

 


