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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Problematika výkonu trestu odnětí svobody, je nesporně aktuálním tématem, protože stabilně vysoký 

počet uvězněných osob a vysoká míra recidivy svědčí o přetrvávajících nedostatcích ve fungování 

vězeňství, a to vzdor nepopiratelným snahám (zejména po roce 1990) o jeho „modernizaci“ a vyšší 

efektivitu. Zpracování této problematiky se proto jeví jako bezesporu potřebné, žádoucí a tedy aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

Problematika vězeňství je dosti náročná na zpracování pramenného materiálu, a to paradoxně nikoliv 

snad pro jeho nedostatek, ale spíše pro nutnost pečlivého výběru relevantních informací, neboť odborná 

literatura často vězeňství analyzuje pouze z určitého pohledu (právního, sociologického, 

psychologického aj.). Zdárné zpracování tématu pak vyžaduje dobré zvládnutí teoretických základů 

trestních sankcí a vězeňství a v nemalé míře rovněž zobecnění praktických poznatků, získaných vlastním 

pozorováním nebo od odborníků (jak o tom diplomantka sama hovoří v úvodu své práce). Analyticko-

syntetická metoda, která byla v práci použita, odpovídá předmětu práce a vytyčeným cílům. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Diplomantka nejprve vymezuje základní pojmy (pojem a účel trestu, zvláště trestu odnětí svobody) a 

následně charakterizuje základní prameny právní úpravy (mezinárodní, vnitrostátní). Jádrem jsou 

kapitoly věnované zařízením pro výkon trestu, otázkám vnější a vnitřní diferenciace, programu 

zacházení a denního režimu odsouzených. Práci pak doplňuje pohled na aktuální moderní trendy 

vězeňství (využití alternativních trestů a projekt tzv. otevřených věznic). Práci pak uzavírá shrnutí 

základní poznatků a názorů diplomantky. Systematické členění práce je proto logické a lze je akceptovat. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práci lze celkově hodnotit jako mimořádně zdařilou, převyšující úroveň běžných kvalifikačních prací. 

Diplomantka prokázala velmi hlubokou znalost zvolené problematiky, a to nejen z pohledu právní 

úpravy, včetně interních norem, ale ve velké míře rovněž z hlediska reálného stavu a praktických 

problémů, na které snaha po modernizaci vězeňství naráží. Práce je zpracována mimořádně podrobně, 



pečlivě a svědomitě. Současně však diplomantce v žádném ohledu nelze vytýkat nadbytečnou popisnost, 

protože celou prací prolínají její vlastní komentáře, které nepostrádají zasvěcený kritický pohled na 

„vězeňskou realitu“ a zejména upřímnou snahu nalézat příčiny nepříznivého stavu a možnosti jejich 

řešení (viz zejména kapitoly 5 až 8). Kladně třeba hodnotit rovněž velmi dobrou a tvůrčí práci 

s literárními prameny, vlastní zpracování řady tabulek a grafů a v neposlední řadě velmi dobré 

vyjadřovací a formulační schopnosti a způsobilost stručně a výstižně vyjádřit základní poznatky a 

stanoviska, která nepostrádají věcnou argumentaci a se kterými lze vesměs souhlasit. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn výborně. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Analýza a vymezení problémů vězeňství a 

názorů uváděných v odborné literatuře, jakož i 

formulování vlastních stanovisek prokazují 

samostatný a tvůrčí přístup. Veškeré zdroje, 

citace i odkazy jsou důsledně vyznačovány. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu počínaje 

vymezením pojmů, přes přehled prostředků 

právní úpravy až po analýzu základních 

problémů a formulování vlastních stanovisek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) 

včetně citací 

Zdařilé a účelné využití poznatků z literárních 

pramenů a z dalších zdrojů. S ohledem na 

povahu tématu jsou zahraniční zdroje pouze 

doplňkové 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka provedeného rozboru zkoumané 

problematiky rozhodně odpovídá zaměření a 

cílům práce. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Z formálního pohledu je text práce zpracována 

velmi dobře. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň zpracování je 

příkladná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci  doporučuji   k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě Zda dle názoru diplomantky mělo zavedení 

duchovní služby do výkonu trestu odnětí 

svobody vliv na jeho účinnost . 
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