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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma bylo již v minulosti předmětem zpracování několika 

kvalifikačních prací, je ale neustále hodné pozornosti, zejména s ohledem na možnost analyzovat 

aktuální statistická data, což diplomatka ve své práci činí.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba podrobnější znalosti trestního práva hmotného, a dále 

doprovodných věd kriminálních, zejména kriminologie – penologie;  

- vstupní údaje a jejich zpracování – k tématu kriminální recidivy existuje početná odborná 

literatura (tuzemská i zahraniční) i judikatura a současně jsou veřejnosti dostupné statistické 

údaje, z nichž lze při popisu kriminální recidivy vycházet; zvládnutí obecnějších 

východisek, analýza empirických dat i identifikace praktických problémů klade na 

zpracovatele tématu nemalé nároky;  

- použité metody – z vědeckých metod se v případě zpracování tématu kriminální recidivy jeví 

jako nejvhodnější metoda analytická (pokud jde o zkoumání dostupných dat), jež je 

v diplomantčině práci zastoupena, vedle metody deskriptivní (popis právní úpravy a jejího 

historického vývoje); naopak /možná ke škodě věci/ v práci úplně absentuje jakákoliv 

komparace tuzemských poznatků a aplikačních problémů s těmi zahraničními.   

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- Předložená práce není plně v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 

a přílohou č. 2). Výhrady lze mít především k užití zjevně neaktuální šablony pro titulní 

stranu diplomové práce včetně nesprávného názvu univerzity (!).  

 

4. Vyjádření k práci: S výhradami zde uvedenými lze mít práci za obstojné zpracování tématu 

kriminální recidivy optikou kriminologie. Pozitivem práce je diplomantčin důraz na aktuální 

informace (např. v kapitole 4.2.1. věnované projektům na podporu resocializace odsouzených 

popisuje skutečně ty nejaktuálnější, v analytické části práce rozebírá statistická data za poslední tři 

roky a z nich vyvozuje závěry). Vyzdvihnout lze rovněž slušný písemný projev diplomantky. 

Kriticky je naopak třeba hodnotit absenci vlastních podnětů diplomantky, kdy kritické připomínky 

tato spíše přejímá z děl jiných autorů a návrhy na zlepšení prevence recidivy pak z veřejně 

dostupných koncepcí. Rovněž analýza relevantní judikatury k tématu mohla být provedena 

pečlivěji. 
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5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: Diplomantka si za cíl vytkla „definovat, co je obsahem recidivy, a to nejen 

z trestněprávního pojetí, ale rovněž z penologického přístupu a zejména z přístupu 

kriminologického“. Dále zmiňuje analýzu statistických dat, zjištění aktuální míry recidivy 

a reflexi způsobů, jimiž lze recidivě předcházet. Uvedené se jí v zásadě podařilo.  

 

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

Systém pro kontrolu před plagiátorstvím Theses.cz vykazuje 271 podobných dokumentů 

s mírou podobnosti nižší než 5 %. Kontrolou nebyla zjištěna vyšší míra podobnosti s díly 

jiných autorů, převážně je podobnost v citacích zákonů. 

  
- logická stavba práce: Práce je rozdělena na úvod, závěr a 4 kapitoly, dále podrobněji 

členěné. Diplomantka nejprve představuje pojem a různá pojetí recidivy, její kategorizaci 

a aktuální empirická data, z nichž vyvozuje vlastní závěry. Druhá část práce je věnována 

historickému vývoji právní úpravy recidivy. Následuje kapitola, v níž se diplomantka 

zabývá osobností pachatele, jeho kriminální kariérou a jevem tzv. kriminální infekce. 

V další části práce jsou pak analyzovány možnosti prevence kriminální recidivy. Práci 

uzavírá závěrečné shrnutí zkoumané problematiky. Takovéto stavbě práce v zásadě nelze nic 

vytknout, byť by bylo nepochybně žádoucí, aby diplomantka připojila také některé své 

úvahy de lege ferenda či návrhy na zlepšení prevence recidivy (tyto jsou veskrze přejaté).  

 

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

a zpracovala hraniční množství relevantních pramenů, kdy bez výhrad lze akceptovat 

zejména množství užité tuzemské literatury, naopak seznam cizojazyčných zdrojů mohl být 

početnější. Pečlivější mohla být diplomantka také při vyhledávání relevantní judikatury 

k tématu, podle závěrečného seznamu judikatury bylo v práci použito pouze 5 soudních 

rozhodnutí. Ve skutečnosti jich bylo užito více (protože v seznamu některá absentují), 

nikoliv však o moc. Odkazy na díla jiných autorů jsou uváděny řádně, v souladu 

s požadavky citační normy. Užitý citační styl je jednotný. V případě citace judikatury není 

diplomantka vždy zcela důsledná – např. na str. 31 cituje z rozsudku Městského soudu 

v Praze ze dne 18. 5. 2000, sp. zn. 7 To 200/2000, publikovaného jako R 32/2000, ale 

vydává jej za usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 7 Tdo 410/2004, 

uveřejněné jako R 7/2005).  

 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Zvolené téma zasluhovalo důkladnější 

analýzu judikatury a zahraniční literatury. Tyto nedostatky však diplomantka kompenzuje 

pečlivým rozborem aktuálních trendů v prevenci recidivy a obstojným zpracováním 

poznatků české právní nauky.  

 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Text práce je přiměřeně přehledný, vytknout lze 

pouze nejednotné odsazení nadpisů a odstavců, které místy působí rušivě, jednopísmenné 

výrazy na koncích řádků a nedostatky ve formátování poznámek pod čarou (nejednotné 

mezery, zarovnání doleva, nikoliv do bloku). Naopak je třeba vyzdvihnout pečlivou práci 

diplomantky se statistickými daty, která vtělila do přehledných tabulek a grafů, jež činí práci 

čtenářsky přívětivou.  

 

- jazyková a stylistická úroveň: Autorčin výklad je srozumitelný, s občasnými 

gramatickými (např. hned ve třetí větě prvního odstavce chybí podmět, na str. 14 je 

nesprávně citován st. trestní zákon, str. 37 - výraz „stádium“, str. 60 – „oproti datům 

zjištěných ve studiích“ aj.) a stylistickými nedostatky (str. 25 – obrat „trestným činem, který je 
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vykazován nejvyšší mírou recidivy“). Nejde ale o míru, která by degradovala celkový dobrý 

dojem z písemného projevu diplomantky.  

 

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Jaké kroky navrhujete ke zlepšení prevence recidivy? 

 

 

V Praze dne 16. září 2019  

                                                                                                

 

 

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. 

    vedoucí práce 


