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Práce Johany Lábusové se věnuje problematice mateřství a péče o malé děti 

v komplikované situaci, kdy je žena odsouzená, k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, těhotná či matka malého dítěte (kritické období do 3 let). Práce je primárně 

nesena starostí o potřeby a zájmy malých dětí,  ale hledá i možnosti, jak 

prostřednictvím podpory mateřství přispět k uspokojení potřeb dospělé ženy/matky. 

V teoretické části studentka rozpracovává s jistou systematičností relevantní právní 

pojmy spojené s trestní odpovědností. Uvádí do problematiky penitenciární sociální 

práce. Věnuje se specifikům sociální práce s matkami a zmiňuje sociální služby 

zaměřené na tuto cílovou skupinu. Zpracovává zahraniční výzkumné materiály ze 

zemí s rozvinutějšími sociální službami uvězněným matkám malých dětí.  Z hlediska 

psychologického posuzuje dopad odloučení malého dítěte od matky a jeho 

potenciálně celoživotní negativní následky, což je z hlediska preventivní sociální 

práce cenné. Vysoce hodnotím široký seznam zahraniční i domácí literatury, jejíž 

rozsah je u BP neobvyklý. V závěru se studentka poněkud vágně  zasazuje za větší 

využití alternativních trestů. Tyto návrhy nejsou dostatečně promyšleny s ohledem na 

existující právní regulaci a narážely by na praktickou realizaci (např. mnohé 

alternativní tresty lze uplatňovat jen do určité výše trestní sazby). Tato bližší 

diferenciace, uvádějící uložení alternativních trestů do vztahu  k přečinu, zločinu a 

zvlášť závažnému zločinu, v práci chybí. Chybí také základní popis vývoje postojů a 

praxe alternativních trestů v ČR v posledním desetiletí a zůstává jen požadavek, aby 

jich bylo víc. 

Práce svým rozsahem, obsahem, úrovní zpracování a jazykovou kvalitou dostatečně 

splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Doporučuji práci k obhajobě s 

hodnocením B.  

Otázka k obhajobě:  

Co zajímavého pro Vás vyplynulo ze studia zahraničních materiálů – přistupují 

k trestání žen matek v zahraničí odlišně a v čem konkrétně, co dělají navíc?  



U jakých porušení práva lze uvažovat o domácím vězení? Jaké výzvy pro sociální 

práci by představovalo domácí vězení u matek s malými dětmi? Co může dělat 

sociální pracovník v této situaci? 

Jak si vysvětlujete překvapivé zjištění, že jediná ženská věznice, jež umožňuje pobyt 

matek s dětmi, není v tomto směru kapacitně naplněna? 
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