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1. Aktuálnost (novost) tématu. Problematika resocializace odsouzených  je bezesporu 

aktuálním tématem, zajímavým nejen z hlediska kriminologického, trestně právní teorie a 

praxe, ale i z hlediska sociologického, psychologického, psychiatrického, postpenitenciární 

péče atp.   

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody. Zvolené téma je značně náročné na nutnost interdisciplinárního přístupu ke 

zpracovávanému tématu, získávání vstupních údajů. Tomu odpovídá i náročnost volby metod 

zpracování. 

3. Formální a systematické členění práce  Formální a systematické členění práce je 

vyhovující.  

4. Vyjádření k práci 

Autor si zvolil za cíl diplomové páce „…nastínit komplikovanou situaci dnešní trestní 

politiky z pohledu trestání a následné resocializace.“( viz str. 8¨) Pro dosažení tohoto cíle 

si autor položil  následující otázky – „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?“ (viz str. 7). Diplomantovi se nedaří vymezit 

metody, kterými chce svého cíle dosáhnout. Nazývat, byť řízený, rozhovor s šesti osobami 

kvalitativním výzkumem, zdá se být více než opovážlivé. Vyjádření šesti respondentů autor 

v průběhu výkladu využívá jako argumentaci a v některých místech jako prostředek 

názornosti. 



Současně je potřeba konstatovat, že se diplomant zmocnil  zadaného tématu na velmi dobré 

úrovni. Analýza odborné literatury  tuzemské a zahraniční provenience je v potřebné 

hloubce a prokazuje dovednost v interdisciplinárním přístupu, využívání judikatury atd. 

Autor se neuchýlil k pouhému popisu problémů,  V řadě případů vyslovuje své názory na 

současný stav přetížení soudů, probační a mediační služby, stejně jako pracovníků vězeňské 

služby a pokouší se nastínit řešení.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
 Cíle práce bylo dosaženo. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Samostatnost práce nemohu posoudit, tu 

může posoudit vedoucí práce.  

Logická stavba práce 
Práce tvoří logicky spjatý celek. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Diplomant využil dostatečného množství 

odborných pramenů české i zahraniční 

provenience. Prokázal znalost práce 

s odbornými prameny. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Hloubka analýzy zájmových problémů je 

vyhovující. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Úprava práce je na vyhovující úrovni 

Jazyková a stylistická úroveň 
Diplomová práce je psána vcelku 

kultivovaným jazykem 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň 
Velmi dobře 

 

Otázka na obhajobu: Blíže objasněte a dokažte podíl recidivistů na celkovém nápadu  

kriminality na dlouhodobé časové ose. Zejména  v souvislosti se změnou společenských 

podmínek. 

 

V Praze dne 27. 3. 20    Doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. 

                                                  oponent/oponentka 



 

 


