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1. Aktuálnost (novost tématu): Diplomant si pro svou práci zvolil nesmírně zajímavé a 

extrémně aktuální téma vlivu vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených. 

Zajistit, aby byl naplněn výchovný účel trestu, je i v podmínkách moderního trestání a 

zejména s ohledem na situaci v českém vězeňství velmi nelehký úkol, a to jak 

v penitenciální, tak postpenitenciální péči. Vyžaduje to nasazení personální i finanční, jež 

se však potřebným institucím, včetně věznic, velmi nedostává a s ohledem na „politickou 

neatraktivitu“ tohoto problému nelze očekávat nějaké zásadní vylepšení situace ani 

v budoucnu. Odsouzení k nepodmíněným trestům jsou po propuštění z věznice vrženi do 

světa pouze s kapesným na dopravu do místa svého původního bydliště, nemají často, kam 

se vracet ani zajištěno jakékoliv zaměstnání, navíc se záznamem v rejstříku trestů. 

Společnost, do níž se po několika letech, kdy měl odsouzený ve věznici zajištěny všechny 

základní životní potřeby, vrací (či je spíš odsouzený vržen), tak v podstatě nečiní nic, aby 

se do ní odsouzený dokázal zpátky integrovat, naopak mu toto ztěžuje. V takové situaci se 

pak nelze divit, že velká část odsouzených se k trestné činnosti vrací, když řádný život je 

jim velmi znesnadněn. Na tomto podkladě se tak otevírá dostatečný prostor k originálnímu 

a velmi přínosnému zpracování tématu. 

 

2. Náročnost tématu na: 

a. Teoretické znalosti 

Autor v diplomové práci prokázal nadprůměrné teoretické znalosti zejména z trestního 

práva a penologie. 

b. Vstupní údaje a jejich zpracování 

Diplomant rovněž prokázal dostatečnou orientaci v odpovídajících materiálech a dokázal 

oddělit pro jeho práci podstatné zdroje od těch nepodstatných. Musel vycházet zejména 

z monografií a odborných článků ke zvolenému tématu a z vlastního „mikro šetření“ 

k problematice v rámci provedených rozhovorů jak s odsouzenými, tak příslušníkem 

probační a mediační služby, vedení věznice a vězeňským kaplanem, jejichž postřehy 

sloužily jako jakési zrcadlo pravdy k tomu, jak jsou naplňovány různé penologické 

programy a teoretické penologické poznatky.  

c. Použité metody 
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Při vytváření své práce autor používal standardních vědeckých metod typických pro danou 

problematiku, tedy zejména analýzu a komparaci cizích textů, ty ovšem dokázal sám 

kriticky hodnotit zejména i s ohledem na informace získané ze svých rozhovorů se 

zainteresovanými osobami. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

a. Splnění cíle práce a samostatnost při jejím zpracování 

Autor si hned v úvodu vytyčil za cíl odpovědět na otázky jako „V čem spočívají nedostatky 

trestu odnětí svobody? Co je příčinou vysoké recidivy v České republice? Je častější 

ukládání alternativních trestů samo o sobě řešením této situace? Jaký je vztah 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a trestů alternativních z pohledu resocializace?“ 

Tohoto nesporně (až příliš) ambiciózního úkolu se ovšem chopil poměrně zdařile a je 

možné konstatovat, že ve své práci stanovených cílů dosáhl samostatně a způsobem, který 

dle oponenta odpovídá nejen požadavkům na diplomovou práci, ale dokonce i práci 

rigorosní. 

b. Formální členění práce a její logická stavba 

Předložená práce splňuje po formální stránce všechny požadavky. Celkově i s přílohami je 

vypracována na 127 stranách, přičemž vlastní text včetně úvodu a závěru obsahuje 102 

stran. Nechybí abstrakt v českém a anglickém jazyce i seznam klíčových slov. 

Text sám je přehledně strukturován do 6 kapitol, které se dále člení na jednotlivé 

podkapitoly. Takto pojatou strukturu autor doplnil úvodem a synergickým závěrem, což 

odpovídá obvyklému způsobu vnitřního dělení diplomových prací. První kapitola 

představuje čtenáři pojem, funkci a účel trestu se zaměřením na jeho resocializační funkci. 

Druhá kapitola se krátce zabývá alternativními tresty. Těžiště práce pak leží v následujících 

třech kapitolách zabývajících se nepodmíněným trestem odnětí svobody (jemuž se věnuje 

nejvíce, a to i postpenitenciální péči), domácím vězením a obecně prospěšnými pracemi, 

v nichž diplomant nejprve představuje právní úpravu jednotlivých trestů, nastiňuje jejich 

negativní stránky a problémy při jejich výkonu, aby je nakonec porovnával z hlediska jejich 

vlivu na resocializaci odsouzených. Diplomant tak pro svou práci zvolil vcelku logickou 

strukturu, která čtenáři pomáhá v dobré orientaci v práci. Snad jen trochu nevyváženě 

působí malý rozsah 2. a 6. kapitoly, a to oproti jinak relativně rozsáhlým kapitolám 3, 4 a 

5. Autor při svém výkladu postupuje od obecného ke konkrétnímu, což napomáhá lepšímu 

pochopení ze strany čtenáře.  

c. Práce se zdroji (včetně využívání cizojazyčných zdrojů a citací):  

Autor s ohledem na zvolené téma zvolil více jak dostatečný a reprezentativní okruh 

pramenů, včetně několika zahraničních, se kterými uměl velmi dobře pracovat, což se 

v práci pozitivně odráží. Autor správně v práci rozlišuje mezi citací a parafrází. Diplomant 

rovněž správně odkazuje na internetové zdroje, u kterých uvádí kromě kompletní webové 

adresy i datum zobrazení. Autor v práci využíval citačních zkratek, což přispívá 

přehlednosti odkazů na prameny. 

d. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Hloubka autorem provedené analýzy tématu se jeví s ohledem na rozsah práce jako více 

jak dostačující, jeho analýza cizích textů a poznatků je velmi zdařilá, tyto dobře kompiluje 

a seřazuje do svého autorského textu. Navíc autor uvedené teoretické poznatky vhodně a 

organicky konfrontuje s názory zainteresovaných osob jak z odborné veřejnosti, tak i tří 

odsouzených, což práci významně okořeňuje. Diplomant cizí názory nejen v práci přejímá, 
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ale dokáže s nimi i polemizovat a kriticky je hodnotit. Přitom se někdy neobává předkládat 

čtenáři na vykládanou problematiku své názory. 

e. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni. Členění do jednotlivých kapitol a podkapitol je přehledné 

a logické. Práce s poznámkovým aparátem je rovněž na požadované úrovni. Autor 

v několika případech doplnil organicky do textu graf či tabulku k dokreslení vykládané 

problematiky. 

f. Jazyková a stylistická úroveň 

Autorský text diplomanta je poměrně čtivý, na dostatečné stylistické úrovni, který je i pro 

laického čtenáře srozumitelný. Práce netrpí velkým množstvím gramatických chyb a 

překlepů. 

4. Celkové zhodnocení a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že předložená práce představuje vynikající 

zpracování tématu.  

Z toho důvodu doporučuji předloženou práci k obhajobě. 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tuto otázku: 

Jaké jsou návrhy diplomanta ke zlepšení situace odsouzených k víceletým trestům odnětí 

svobody po propuštění z věznice?  

V případě úspěšné obhajoby navrhuju práci hodnotit klasifikačním stupněm: 1 

V Praze dne: 15. 4. 2021  

JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


