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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť s přeplněností věznic si neví 

rady v rámci trestní politiky státu již několik generací českých politiků. Druhou stránkou 

věci jsou pak mnohdy nedůstojné podmínky, které ve věznicích panují. Z tohoto důvodů se 

jeví téma jako aktuální a závažné. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – z relevantních oblastí byly potřeba komplexní znalostí z oblasti 

trestního práva a příbuzných oborů, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledala vzhledem k tématu nadstandardní 

množství informací, které následně vhodně zpracovala, 

- použité metody – odpovídající tématu, užita jak analytická i deskriptivní, tak syntetická 

metoda výzkumu. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2). 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje velmi kvalitní, pečlivé a vzhledem k nárokům, které se na 

diplomové práce kladou, nadstandardní zpracování zvoleného tématu. Diplomantka 

projevila nejen dobré teoretické znalosti, ale představila v práci rovněž mnoho materiálních 

poznatků. Z hlediska podmínek výkonu trestu odnětí svobody šla v některých pasážích práce 

až nezvykle do hloubky. Práce je v některých částech přirozeně dosti popisná, uchazečka 

však panující stav kriticky hodnotí a mnohdy navrhuje řešení problémů, i přesto, že zdánlivě 

jednoduchá řešení ve zkoumané oblasti neexistují. Diplomantka správně poukazuje na 
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nedostatek financí ve věznicích, kdy je však vhodné dodat, že pustit věznicím tzv. žilou je 

značně nepopulární politické rozhodnutí. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka ve své práci stanovila jako cíl „podat ucelené shrnutí výkonu vězeňství z pohledu 

práva, ale zohlednit také určitá psychologická a sociálně-pedagogická východiska výkonu 

trestu odnětí svobody a jejich dopad na naplňování účelu trestu.“ Vzhledem ke struktuře a 

zejména obsahu předkládané práce jej lze beze zbytku považovat splněný. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Diplomant správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze mít 

dle vedoucímu práce dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Diplomantka předložila  logicky strukturovanou práci, která je vhodně systematicky 

členěna. Jádrem celé práce jsou kapitoly pět až osm, ve kterých se autorka zabývá věznicemi 

a výkonem trestu samotnými s důrazem na běžný chod věznic a běžný režim odsouzených. 

Tyto kapitoly lze z hlediska kvality zvláště vyzdvihnout. Kapitola devátá pojednávající o 

moderních trendech ve vězeňství už je „třešničkou na dortu.“ Poslední kapitolou 

předkládané práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autorka užila vzhledem k tématu více než dostatečné množství zdrojů, cizojazyčné 

podklady v zásadě absentují. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. Citace jsou 

standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. Autorka pracovala se značným množstvím jak 

právních předpisů, tak interních vězeňských norem. Práci s judikaturou je věnována rovněž 

přiměřená pozornost. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Nadstandardní. Komparativní metoda sice chybí, ale v celkovém pojetí práce to není 

negativem. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Obsahuje jednu přílohu, která je připojena jednak na závěr 

práce, jednak existuje samostatně. Připomínku lze mít řazení seznamu zkratek. Práce 

samotná obsahuje množství grafů, tabulek a zejména obrázků. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na odpovídající úrovni, lze ji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: 1 (výborně) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Finance jako podmínka sine qua non zlepšení poměrů v českých věznicích. K diskuzi. 
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V Praze dne 21. června 2019 

                                                                                      

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    vedoucí práce     


