
Evangelická teologická fakulta Karlovy 

univerzity v Praze 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Teorie a praxe penitenciární a postpenitenciární 

péče  

Jméno studenta: Jana Matulíková 

Jméno vedoucí: Mgr. Bc. Martin Škoda 

Jméno oponenta: Mgr. Daniela Zdislava Klimešová 

 

 

Téma práce 

      

Bakalářská práce Jany Matulíkové na téma Teorie a praxe 

penitenciární a postpenitenciární péče splňuje základní 

formální požadavky na tento druh kvalifikační práce. Samotné 

téma práce se zabývá oblastí výkonu trestu odnětí svobody a 

situací člověka po jeho propuštění. Tedy oblastí, která je 

běžnému člověku z mnoha hledisek neznámá. Jako cíl práce si 

autorka zvolila zmapování práce s odsouzenými a možnosti 

naplnění jejich potřeb pro úspěšné začlenění zpět do 

společnosti. Ke zpracování uvedeného tématu autorku vedla 

vlastní praktická zkušenost s pomocí propuštěným osobám. 

Práce s odsouzenými osobami ve výkonu trestu je velmi 

specifická. Podstatnou složkou této činnosti právě příprava 

odsouzených na život po propuštění. Při resocializaci 

odsouzených osob se uplatňují jak státní složky, tak v určité 

míře chtějí být při tomto procesu nápomocny i různé nevládní 

organizace. Vzhledem ke vzrůstající recidivě trestaných osob a 

jejich zmenšující se šanci např. na trhu práce po propuštění, 

se jeví toto téma v současnosti jako velice zajímavé a 

přínosné. 

  

Struktura práce 

 

     Bakalářská práce má jasnou strukturu. Autorka nejprve 

charakterizuje výkon trestu jako takový z hlediska příslušné 

právní legislativy, přičemž zmiňuje jeho účel a funkci. Zabývá 

se vlivy, které na odsouzené osoby během jejich věznění působí 

i možnými důvody kriminálního chování těchto osob. Velmi 

kvalifikovaně podává přehled vlastní práce s osobami ve výkonu 

trestu v rámci tzv. „Programů zacházení“. Taktéž se v této 

souvislosti zabývá úlohou nestátních organizací a to jak během 

výkonu trestu, tak v době těsně před propuštěním na tzv. 

„Výstupním oddělení“. Jako podstatnou vnímá autorka úlohu 

Probační a mediační služby v přípravě odsouzených osob na 

podmínečné propuštění a následný dohled nad nimi. Zvláštní 

část práce je věnována postpenitenciární péči o propuštěné. 

Autorka zde shromáždila údaje o práci různých nevládních 

organizacích, které o propuštěné pečují vedle standartní 

služby státu. Tyto charakterizuje a rozčleňuje podle druhu 



nabízené služby a jejich poslání. Práci doplňuje dvěma 

kasuistikami propuštěných osob, které výborně v praxi 

ilustrují jak filosofii osob po výkonu trestu, tak i možné 

praktické dopady věznění na budoucí život člověka.  

     Po graficko-formální stránce práce nevykazuje podstatné 

formální nedostatky. Je velmi přehledná. Výběr tématu, způsob 

jeho zpracování, stylistická vyspělost je na požadované úrovni 

pro tento typ práce. Citace jsou uváděny podle příslušné 

normy. Svoji práci studentka pravidelně konzultovala 

s vedoucím práce. 

     Rozsáhlá práce s podklady odborného charakteru je 

doplněna citacemi ze zahraniční literatury. Použité materiály 

jsou aktuální. Při práci s literaturou a webovými zdroji 

informací autorka neopomněla vzít v úvahu již dříve zpracovaná 

témata, dotýkající se vlastní práce. Stanovený cíl i rozsah 

práce byl naplněn. Vzhledem k výběru tématu i podrobnému 

zpracování skýtá práce možnost dalšího případného využití. 

 

Otázky k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Může při resocializaci odsouzených sehrát úlohu služba 

duchovního, případně v čem? 

2. Jeví se některá skupina vězňů (prvotrestaní, mladiství, 
staří recidivisté..) jako víc riziková při začleňování do 

společnosti z hlediska nabízené pomoci? 

3. V čem lze spatřovat přes nabízenou pomoc propuštěným 

hlavní příčiny jejich časté recidivy? 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 

stupněm: A-výtečně. 
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