
Evangelická teologická fakulta 
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Název práce: Teorie a praxe penitenciární a postpenitenciární péče  
Jméno studenta: Jana Matulíková 
Jméno vedoucího: Mgr. Bc. Martin Škoda 
Jméno oponenta: Mgr. Daniela Zdislava Klimešová 
 
Text posudku: 
 
Po graficko–formální stránce shledávám na předložené práci jediný 
podstatnější nedostatek, jímž je drobné přesažení stanoveného rozsahu 
práce (73 stran + přílohy). Členění práce do jednotlivých kapitol je 
srozumitelné, přehledné a logické. Uvádění citací odpovídá stanoveným 
požadavkům. V seznamu použité literatury chybí publikace Lipsey, 
M.V.,Derzon, J.H.: Predictors of Violent or Serious Deliquency in 
Adolescence and Early Adulthood (poznámka 17). Rozsah poznámkového 
aparátu odpovídá rozsahu a charakteru práce. V případě uvádění citací 
zákonných norem bych doporučila citovat přímo ze zákona (jako v případě 
poznámky 6), nikoliv z dalších zdrojů (poznámka 32 a některé další). 
Kladně hodnotím kvalitní výběr použité literatury a dalších zdrojů. 
Práce s téměř výlučně českou literaturou odpovídá vytčenému cíli 
zmapovat penitenciární a postpenitenciární péči v našem prostředí. 
Srovnání s praxí v cizině je mimo možnosti této práce a nebylo ani jejím 
cílem. Stylisticko–gramatickou úroveň práce hodnotím jako odpovídající. 
 
Celkově z předložené práce vysvítá upřímný osobní zájem autorky o 
problematiku a její angažovanost na poli postpenitenciární péče. Oceňuji 
využitelnost práce v praxi, tímto směrem bych doporučila zacílit 
případné pokračování a rozšíření práce v rámci magisterského studia. 
Téma předložené práce je velice aktuální, nevýhodou je, domnívám se, 
nedostatek dostupných údajů z dlouho- a střednědobých výzkumů a 
statistik v oblasti terciární prevence. Domnívám se, že se autorka 
celkem správně relativně obšírněji zaobírá příčinami trestné činnosti a 
náhledem na vlastní vinu, neboť je to z hlediska nápravy respektive 
recidivy velice podstatný faktor. V tomto kontextu nerozumím zařazení 
kapitoly 1.4. Suicidální chování ve vězení. 
Poznatky uvedené v Diskusi a Závěru práce a mnohé další postřehy jsou 
v zásadě ve shodě s mými dosavadními zkušenostmi v této oblasti.  
 
V následujícím odstavci uvádím několik poznámek k drobným nepřesnostem 
či nejasnostem v textu: 
Kapitola 2.1, strana 23: Navrhuji buď osvětlit, nebo vypustit větu o 
„zvláštních systémech vzdělávání“. 
Kapitola 2.2.2, strana 26: Proč jsou text o duchovních působících ve 
věznici a § 2 odst. (1) součástí kapitoly 2.2 Právní úprava programů 
zacházení v České republice, když služba duchovních není ze zákona 
(explicitně) součástí programů zacházení a duchovní nejsou součástí 
„týmu zaměstnanců“ uvedeném v § 2 odst. (2) Vyhlášky č. 345/1999 Sb.? 
Kapitola 2.3.5, strana 30: Z textu by mohlo zřetelněji vyplynout, že 
termín extramurální se v kontextu práce s odsouzenými váže k aktivitám 
mimo prostor věznice. 
Kapitola 2.6, strana 35, 36: Navrhuji sjednotit užívání pojmů pastorální 
a pastorační 
Tamtéž: „Pastorální péče vede člověka k rozpoznání toho, že mezi 
trestným činem a hříchem není téměř rozdíl.“ Nutno zdůraznit, že 



jakkoliv trestný čin je téměř vždy hříchem, neplatí naopak, že by každý 
hřích byl trestným činem. 
Kapitola 4.2, strana 44: V první větě patrně nedopatřením vypadlo slovo 
„právo“, což pozměňuje smysl věty. Kromě toho se ve skutečnosti jedná o 
§ 331 zákona č.141/1961 Sb.,o trestním řízení soudním. 
V Kazuistice (kapitola 6 od strany 58) bych doporučila omezit svá 
subjektivní hodnocení na odstavec „Moje reflexe“.  
 
Závěr, zdůvodnění:  
 
Jelikož přesažení stanoveného rozsahu ani žádné z dále uvedených 
nepřesností či nejasností nepovažuji za tak závažné, že by výrazně 
snižovaly kvalitu předložené bakalářské práce, práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm: B-velmi dobře 
 
 
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 
 
K úvaze: smysl pojmu resocializace – lze resocializovat takého 
pachatele, kterého jeho asociální chování přivedlo do výkonu trestu, 
jinými slovy v minulosti nebyl socializován. 
Vysvětlit pojem extramurální aktivity, jejich možné formy, jejich smysl.    
Měl by duchovní (kaplan) mít své pevné a zákonem vymezené místo v týmu 
specialistů pracujících s odsouzenými? 
 
V Teplicích dne 14. 6. 2012 
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