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Bakalářská práce se věnuje úzce vymezenému tématu v penitenciární s přesahem 
do postpenitenciární péče u vězněných matek s dopady průběhu trestního řízení na 
socializaci jejich dětí. Oceňuji výběr tohoto tématu, které není dostatečně 
frekventované ani v rámci odborné literatury a rovněž ani v odborném diskursu. 
Cílem práce je zjistit, nakolik z pozice sociálního pracovníka lze pozitivně ovlivnit 
průběh výkonu trestu odsouzeného rodiče a tím snížit nežádoucí dopady na 
socializaci jeho dítěte či dětí.  Tento cíl v sobě obsahuje velikou ambici. V bakalářské 
práci lze najít pouze doporučení k efektivnějšímu využívání alternativních trestů, 
které na základě soudem stanovených opatření má ve své kompetenci Probační a 
mediační služba České republiky. Zatím je možné spíše polemizovat, na kolik 
statistická úspěšnost alternativního trestání v České republice, dokáže přesvědčit 
orgány činné v trestním řízení k jejich častějšímu uplatňování. Konkrétní využívání 
alternativních trestů v případě odsouzených rodičů nezletilých dětí je stále v rovině 
empirického zkoumání. Z toho důvodu se autorka může přiklánět pouze k domněnce, 
že tento způsob náhradního trestu za nepodmíněné odsouzení může přinést žádoucí 
výsledky v podobě zmírnění negativních následků na vývoj dítěte. Tato domněnka je 
nepochybně oprávněná,  ale v našem prostředí zatím nepřešla v tvrzení. 
Velice oceňuji precizní a obsáhle rozpracování jednotlivých kapitol, které 
korespondují s tématem práce.  Seznámení s vývojem a smyslem trestání je velmi 
vhodně zvolené a kvalitně zpracované.  Čtenář má možnost v průběhu celé práce 
získávat srozumitelné a dobře zpracované informace o dané problematice.  Práce s 
literaturou, její výběr a její počet je na výborné úrovni a to i přesto, že segment 
trestání rodičů není stále v ČR dostatečně popsán a vyzkoumán. 
Zřejmě je diskutabilní, zdali název BP, může postrádat oficiální legislativní označení, 
výkon trestu odnětí svobody. Z mého pohledu tam chybí toto upřesnění. 
Předpokládám, že nedopatřením autorka neodstranila sledování změn v 
poznámkách pod čarou, jako například na straně 16, 19 a na jiných místech.  Pro 
čtenářský servis vidím jako nedostatek přerušování vět na další stranu, například na 
straně 10, 38 a na jiných místech.  Stejně tak přerušování výčtu bodů, jako například 
na straně 29, kde je pouze uveden jeden bod, který by z grafického hlediska mohl být 
přesunut na stranu 30. V závěru práce postrádám konstatování, zdali se autorce 
povedlo splnit stanovený cíl.  I přesto je možné zjistit, že ho autorka naplnila.   
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Pro vyšší dynamiku práce je závěr zbytečně obsáhlý, mohl by postrádat oznámení 
typu: "v 3. kapitole popisuji dopad", což zároveň obsahuje anotace i úvod práce a 
z toho důvodu mi to přijde nadměrné. Namísto toho bych přivítal kompaktnější 
analýzu. I přesto pokládám práci za velmi zdařilou a tyto nedostatky nemají zásadní 
charakter na její kvalitu.   
 
BP má deskriptivní charakter. Využití práce bych viděl například pro začínající 
sociální kurátory, kteří s odsouzenými rodiči pracují a vzhledem k velmi 
komplikované problematice, nemají možnost přehledné a dostupné literatury.  Zájem 
o problematiku a demonstrace vlastních názorů je patrný, což hodnotím velice 
kladně. 
 
Z celkového hlediska je hodnocená BP zdařilá a splňuje všechny náležitosti pro 
doporučení k obhajobě.  
 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím stupněm B  
(za předpokladu brilantní obhajoby, jsem ochoten se přiklonit i ke stupni A)  
 
 
 
Otázky k obhajobě 
 

1) Jakým způsobem byste z pozice sociálního pracovníka, navrhovala  edukovat 
rodiče odsouzené k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v přístupu ke 
svým dětem tak, aby docházelo k zmírnění negativních dopadů této 
skutečnosti na jejich socializaci? 
 

2) Kde vidíte nedostatky v kompetencích sociálního pracovníka při práci s 
odsouzenými rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody? 

 
                                                                                                                                    
         ……………………….. 
            podpis oponenta 
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