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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila problematiku kriminální recidivy, 

respektive její kriminologické aspekty. Jedná se o rozhodně o problematiku trvale aktuální a 

vhodnou co do obsahu i rozsahu ke zpracování kvalifikační práce tohoto typu. Zkoumání 

kriminální recidivy je přínosné nejen z pohledu hodnocení stavu kriminality ale i pro případné 

legislativní změny potlačující množství recidivujících pachatelů trestných činů.  

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

metody 

Zpracování aktuálního tématu z pohledu kriminologie diplomantka zvládla vyhovujícím 

způsobem a prokázala znalost jak samotné kriminologie, tak i trestního práva hmotného a 

procesního, když kriminologické aspekty dává vhodně do trestněprávně relevantních 

souvislostí. Stejně tak je vhodně zvolený poměr mezi kriminologickou a trestněprávní částí, 

aby práce odpovídala kriminologicky stanovenému tématu. Práce využívá primárně 

deskriptivní metodu, v poslední kapitole, kde autorka pracuje se statistickými údaji se jedná o 

vcelku zdařilou analýzu, byť v některých ohledech ke škodě práce pouze povrchní. 

Z metodologického hlediska se tedy jedná o popisný text s prvky analýzy v kvalitě odpovídající 

tomuto druhu kvalifikační práce. 

   



3. Formální a systematické členění práce 

Ke struktuře práce nemám připomínek, je koncipována logicky a správně. Práce o rozsahu 57 

stran vlastního textu je členěna do celkem šesti kapitol, úvodu a závěru. První kapitola 

vymezuje pojem recidivy a její druhy. Druhá kapitola je historickým exkurzem vývoje recidivy 

od roku 1918 do současnosti, zatímco kapitola třetí se věnuje recidivě v pojetí aktuálně 

účinného trestního zákoníku. Čtvrtá kapitola vymezuje příčiny a prediktory recidivy. Kapitola 

pátá detekuje a hodnotí faktory, které mají vliv na prevenci recidivního chování pachatelů. 

Poslední šestá kapitola analyzuje policejní statistiky a statistiky Vězeňské služby České 

republiky. Text této nejdelší a nejdůležitější kapitoly je vhodně doplněn a přehledové tabulky 

a grafy. V celé práci je délka kapitol i podkapitol přiměřená. Stylistické chyby a překlepy práce 

obsahuje výjimečně, nicméně nemají vliv na srozumitelnost a celkovou podobu textu. 

4. Vyjádření k práci 

Diplomová práce Kateřiny Rydlové zpracovává kriminální recidivu, a to formou deskripce  

a kriminologické analýzy. Autorka za cíl práce v úvodu označila objasnění příčin, které vedou 

k recidivě a stanovení oblastí, na které je třeba se zaměřit v rámci prevence opakované trestné 

činnosti.  Výzkumné otázky si diplomantka v úvodu práce nestanovila. Z hlediska provedené 

analýzy se ne vždy jedná o analýzu v pravém slova smyslu, když sice v každé kapitole je patrná 

snaha autorky o vlastní hodnocení, vyvozování závěrů a jejich prezentaci, často však zůstává 

pouze u snahy a jedná se spíše o popis a předkládání názorů z odborné literatury. Šestá kapitola 

je v tomto ohledu nejzdařilejší. Kladně hodnotím práci se statistikami a kriminologickými 

studiemi, přehledně prezentovanou v rámci tabulek a grafů. Pozitivně vnímám i jazykovou 

úroveň a srozumitelnost celé práce. Přes výše uvedeného výhrady je práce způsobilá k obhajobě 

a splňuje požadavky na diplomovou práci kladené.  

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce 
Vymezený cíl práce, byť nebyl v úvodu 

jasně definován ve formě výzkumné 

otázky, diplomantka splnila. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Bez výhrad. Nebyly zjištěny známky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce 
Bez výhrad, práce je členěna systematicky 

a logicky. 



Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Průměrné množství použitých zdrojů, 

pouze jeden zdroj zahraniční. Použité 

zdroje jsou citovány řádně a správně. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu)  

Dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Bez výhrad. 

Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková i stylistická úroveň práce je na 

velmi dobré úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k dopadům podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody po vykonání jedné třetiny trestu z pohledu rizik 

kriminální recidivy pachatele. 

 

Doporučení/nedoporučení práce               

k obhajobě 

Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 
Výborně až velmi dobře v závislosti na 

průběhu obhajoby 

 

V Olomouci dne 25. června 2022 

 

        ___________________________ 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

     vedoucí diplomové práce 


