
Posudek školitele na Mgr.Jana Tomáška,studenta doktorského studia katedry 
pedagogiky FFUK 

Mgr.Jan Tomášek patřil k nejspolehlivějším studentům kombinovaného doktorského 
studia, do kterého nastoupil po ukončení prezenčního pregraduálního studia pedagogiky na 
naší fakultě, ukončeného 17.9.2003. Všechny zkoušky stanovené individuálním plánem 
studia, včetně závěrečné doktorské zkoušky, plnil vždy v termínu na velmi dobré odborné 
úrovni. Na doktorské velmi originální práci, věnující se u nás zatím nezpracované 
problematice, pracoval velmi samostatně. Využil k ní i možností, které mu dávalo jeho 
současné pracoviště při sběru materiálu po celé republice. Se školitelem spolupracoval 
průběžně a plně respektoval jeho podněty. 

O nesporných kvalitách doktoranda svědčí ijeho další rozsáhlá, na mladého odborníka 
nezvykle rozsáhlá činnost. 

Mgr.J.Tomášek od 1. prosince 2003 pracuje v Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci, což je výzkumný ústav zřizovaný Ministerstvem spravedlnosti. Podílí se zejména na 
výzkumech zaměřených na kriminalitu mládeže, restorativní justici, probaci a prevenci 
kriminali ty. 

Od ledna 2006 navíc přednáší "kriminologii a prevenci kriminality" na Vyšší odborné 
škole Trivis. 

Doposud se podílel na následujících výzkumech (v Institutu pro kriminologii a sociální 
prevenci): 

1. Trestný čin loupeže v Praze 
2. Veřejné mínění k problematice prevence kriminality 
3. Institut dohledu u podmíněně propuštěných osob 
4. Uplatňování zákona Č. 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy 
5. Nové možnosti preventivní práce v podmínkách vyšších územně správních celků 

V březnu 2007 absolvoval týdenní stáž v Evropském institutu pro prevenci a kontrolu 
kriminality OSN v Helsinkách (HEUNI) 

Zúčastnil se i několika mezinárodních seminářů a konferencí: 
Konference Evropské kriminologické společnosti (ESC): 

a) v roce 2005 v Krakově 
b) v roce 2006 v Tiibingenu (prezentoval jsem zde referát o výzkumu trestného činu 

loupeže v Praze) 
c) v roce 2007 v Bologni 

Semináře o prevenci kriminality mládeže v Kilkenny (Irsko) - květen 2004 
Německého kongresu prevence kriminality v Norimberku - květen 2006 
Mezinárodní konference CEP v Lisabonu k problematice standardů v probaci - září 2006 

Rozsáhlá je i jeho publikační činnost. V odborné oblasti je to celkem 17 statí 
samostatných i ve spolupráci, z toho jedna publikace je zahraničnÍ. Vedle toho publikoval i 
práci li terámÍ. 

Z uvedeného je zřejmé, že není pochyb o tom, že Mgr.Jan Tomášek nesporně splňuje 
všechny předpoklady k obhajobě doktorské práce, k níž ho plně doporučuji. 

V Praze dne 21.března 2008 

Doc.PhDr.Jiří Pelikán, CSc, 
školitel 


