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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Opakované páchání trestné činnosti má za následek nejen vyšší společenskou škodlivost 

kriminálního jednání, ale je i projevem selhání snahy o dosažení účelu dříve uložené 

sankce, když je zřejmé, že předchozí odsouzení nevedlo k nápravě pachatele. Zkoumání 

příčin, které k tomu vedou, umožňuje poskytnout přesnější obraz o kriminální recidivě a 

současně může být zdrojem inspirace pro přijímání nástrojů, jak trestněprávních tak i 

mimo trestních, které by míru recidivy pomohly snížit. Diplomantka si tak zvolila téma 

permanentně aktuální, jehož zkoumání může být nepochybně přínosné.  

 

 

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

metody 

Zpracování tématu si vyžaduje zejména znalosti kriminologické, ale i znalosti trestního 

práva hmotného i procesního, přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska 

použitých metodologických postupů se výklad opírá o učebnicové zdroje, za současného 

použití další odborné literatury – monografii, periodik, statistik kriminality a internetových 

zdrojů, a to včetně zdrojů cizojazyčných. Práce formální chyby nebo neobratné formulace 

obsahuje jen výjimečně a nemají vliv na kvalitu práce. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce o rozsahu 48 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, 

z nichž některé se dále člení na podkapitoly a logicky na sebe navazují. První kapitola se 

zabývá samotným vymezením pojmu recidiva, další kapitola se zaměřuje na právní úpravu 

recidivy obsaženou v trestním zákoníku. Samostatná (třetí) kapitola zpracovává statistické 

údaje o prevalenci kriminální recidivy. Problematice ukládání trestů a jejich vlivu na 

recidivu se diplomantka věnuje ve čtvrté kapitole a nad dalšími faktory ovlivňujícími 

recidivu se následně zamýšlí v kapitole páté.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka v úvodu nevymezila výzkumnou otázku nebo jednoznačně určitelný cíl 

práce, deklarovala pouze zájem problematice recidivy se v diplomové práci věnovat a 
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vyjádřila přesvědčení, že zpracování tématu alespoň nepatrně přispěje do diskuse o 

problematice kriminální recidivy, z čehož lze implicitně cíl práce dovodit. Způsob, jakým 

ke zpracování problematiky autorka přistoupila, vlastně sama zhodnotila v závěru své 

práce, když uvedla, že „práce je pouhým malým úsekem ve zkoumání velice komplexní 

problematiky kriminální recidivy a v žádném případě si neklade za cíl vyčerpávající pojetí 

a už vůbec ne kompletní vyřešení tohoto problému“. Pokud na práci nahlížíme touto 

optikou, lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn, o význame vědeckého přínosu však lze 

mít pochybnosti. Ambice diplomantky při zpracování diplomové práce by podle mého 

názoru měly být vyšší a samotný přínos diplomové práce významnější. 

Práce má převážně popisný charakter, přičemž z velké části autorka pouze přebírá závěry 

citovaných pramenů a vlastní kritické postoje nebo hodnocení absentují. Pokud autorka 

vlastní názor prezentuje, nelze se s ním vždy plně ztotožnit. Diskutabilní je kritika 

diplomantky stran dolní hranice trestní sazby u přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 

trestního zákoníku (str. 13 poslední odstavec), s poukazem, že „v případě bagatelní trestní 

činnosti pak taková trestní sazba neumožňuje uložit nižší trest odnětí svobody“. Opomíjí 

přitom, že uložení trestu odnětí svobody ani v takovéto situaci by nebylo obligatorní a s 

přihlédnutím ke konkrétním okolnostem lze uložit i jiné (alternativní) tresty. Nahlížení na 

kritizovanou výši dolní sazby trestu odnětí svobody by bylo vhodné dát do kontextu s 

dalšími zákonnými podmínkami ukládání trestních sankcí. 

Neztotožňuji se ani s tvrzením diplomantky, že rozhodnutí o sankcích jsou „ničím 

nepodložené odhady“ (str. 17). Právní úprava sankcionování obsažena v trestním zákoníku 

obsahuje nástroje rozhodné pro individualizaci ukládaného trestu, při jejichž správné 

aplikaci soudem nelze rozhodnutí o sankci označit za „nepodložený odhad“.    

Navzdory výše uvedeným menším výhradám lze konstatovat, že diplomová práce splňuje 

nároky kladené na tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě.   

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka splnila stanovený cíl práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Systematicky vhodně zvolena. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka použité zdroje řádně citovala, nebyly 

zjištěny znaky plagiátorství. Kvalita poznámkového 

aparátu je vyhovující. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Dostatečná.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň práce je dobrá, neobratné 

formulace obsahuje jen výjimečně a nemají vliv na 

kvalitu práce. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při obhajobě by se diplomantka mohla vyjádřit k problematice ukládání krátkodobých 

nepodmíněných trestů odnětí svobody a jejich případný vliv na kriminální recidivu.  
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Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře (2) 

 

 

 

V Praze dne 11. října 2021 

 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 


