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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce lze hodnotit jako vhodné ke zpracování, neboť je třeba neustále analyzovat 

kriminalitu, poznatky a data a zařazovat je do kontextu znalostí. Podstatné pak je 

syntetizovat správné návrhy a postupy pro futuro. Zaměření na kriminální recidivu je pak 

nanejvýš žádoucí už jen z toho důvodu, že efekt zejména výkonu trestu odnětí svobody je 

z hlediska reálné nápravy pachatele v českých podmínkách minimálně sporný. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména trestního práva hmotného, kriminologie a 

ze speciálního oboru, kterým je penologie, 

- vstupní údaje a jejich zpracování – diplomantka vyhledal vzhledem k tématu dostatečné 

množství informací, které následně vhodně zpracovala, 

- použité metody – odpovídající tématu (analýza, syntéza), bohužel absentuje komparace. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- opatření děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 20 a přílohou č. 2) po formální stránce naplněno 

nebylo, což je patrné na zcela první pohled. 

 

4. Vyjádření k práci:  

Předložená práce představuje vhodné zpracování zvoleného tématu. Diplomovou práci lze 

hodnotit jako standardní povahy. Práce je vzhledem k její struktuře spíše popisná, 

předložená statistická data však lze hodnotit jako přínosná. V některých pasážích práce pak 

uchazečka prezentuje rovněž vlastní úvahy a postoje, které má mnohdy řádně odůvodněné, i 

když mnohdy vychází z již dříve prezentovaných názorů a postojů. Meritum práce lze pak 

nalézt v kapitole třetí a zejména čtvrté, ve které se kvalifikantka věnuje prevenci kriminální 

činnosti, resp. recidivy se zaměřením na aktuálně koncepci vězeňství. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autor v úvodu práce stanovila obecný cíl „definovat, co je obsahem recidivy, a to nejen z 

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

kriminologického. Vzhledem ke struktuře a obsahu předkládané práce jej lze považovat za 
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splněný. 

 

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

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

dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. 

- logická stavba práce: 

Diplomantka předložila logicky strukturovanou práci, která je vhodně systematicky členěna. 

Po úvodní kapitole následuje obecná kapitola přibližující pojem recidivy. V této části se 

uchazečka zaměřuje na statistická data, která sama sestavila. Druhá kapitola je deskriptivní a 

pojednává o historickém vývoji recidivy. Kapitola třetí se zaměřuje na osobnost pachatele 

trestného činu, kdy jej zkoumá na základě přiléhavě zvolených aspektů. V rámci čtvrté 

kapitoly autorka popisuje a analyzuje relevantní způsoby prevence recidivy. Poslední 

kapitolou předložené práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 
Autorka užil vzhledem k tématu dostatečné množství zdrojů, cizojazyčná literatura bohužel 

absentuje. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. Judikatura je v práci ve spíše 

menším množství užita rovněž. Citace jsou standardní a lze je hodnotit jako vyhovující. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 
Diplomantka předložila práci standardní povahy. Pozitiva práce jsou uvedená výše, za 

negativa lze považovat absenci komparace a hlubší zamyšlení nad řešením nastalého jevu. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná. Obsahuje grafy a tabulky, které lze hodnotit jako přínosné. 

V určitých momentech však z nich kvalifikantka mohla dle mého názoru vytěžit více. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni. Práce je čtivá a obsahuje spíše menší množství gramatických chyb. 

  

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

 

7. Navržený klasifikační stupeň: 2 (velmi dobře) 

 

8. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Výkon trestu odnětí svobody jako možný  faktor budoucí recidivy. 

 

 

V Praze dne 20. září 2019 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


