
Posudek na diplomovou práci Kateřiny Horynové „Ověření odhadu předpokladů pro zkrácení 

výkonu trestu“

K. Horynová využívá ve své diplomové práci přístup k datům z pilotního projektu SARPO 1 Vězeňské 

služby ČR a Probační a mediační služby ČR, jenž se zaměřoval na hodnocení rizik a potřeb 

odsouzených. Úvodní oddíly práce jsou věnovány některým obdobným zahraničním i českým 

nástrojům a stručné historii projektu SARPO. Dále diplomantka prezentuje základní popis souboru 

vzhledem ke sledovaným proměnným a původně navrženým souhrnným indexům rizika. Posléze 

využívá data ze dvou vln „validizací“, která jí umožňují posoudit úspěšnost predikce recidivy (návratu 

do VTOS) u sledovaných osob. 

Aktuálnost tématu i přístup k datovému souboru nabízely možnost zpracování přínosné diplomové 

práce s výsledky uplatnitelnými i v praxi, která – jak musím s lítostí konstatovat – zůstala zcela 

nevyužita. Diplomantka se až příliš inspirovala Závěrečnou zprávou z výzkumu SARPO (ZZ) a 

původními návrhy výpočtu rizik, místo aby zkusila na datech otestovat vlastní hypotézy a hledat nové 

souvislosti. Kapitola 5 tak působí jako téměř přesná replikace analýz ze ZZ, přičemž prezentované 

výsledky nejsou z velké části pro další analýzu nijak využívány (např. str. 40-59). 

Ani v klíčové kapitole 6 se autorka příliš neodchyluje od postupů ze ZZ. V případě dynamického rizika 

sice správně ukazuje, že některé položky se selháním nekorelují, nicméně na tento výsledek 

nereaguje a nadále používá původní vzorec výpočtu zahrnující všechny položky. Za vlastní přínos 

diplomantky může pak být považován navržený logistický model (tab. 34). Výsledky modelu z druhé 

vlny validizace, které se značně liší od první vlny, ve mně ovšem vzbuzují určité pochybnosti

o správnosti provedených analýz, neboť zejména efekt dynamického rizika (i v tomto, ne příliš 

zdařilém, návrhu vzorce) vycházel při různých analýzách všech vln validizace signifikantní. Zcela 

zkreslující je pak analýza vycházející z tabulky 33 (str. 81), kde je u selhávajících osob chybně uváděn 

počet měsíců od propuštění po hodnocení SARPO namísto počtu měsíců na svobodě před následným 

uvězněním. Diplomantka by si také měla být při interpretaci výsledků analýz více vědoma různých 

omezení svých dat, zejména definice selhání jako návratu do VTOS, což není totožné se spácháním

dalšího trestného činu. V textu se pak objevují i občasné nepřesnosti či chybná tvrzení (např. 3. věta 

na str. 78; 1. věta na str. 83).

Úvodní teoretická část zabývající se predikcí recidivy je poměrně roztříštěná, výběr prezentovaných 

zahraničních nástrojů působí zcela voluntaristicky a jejich popis je pouze povrchní. Zarážející je pak 

absence oddílu o nástroji OASys, jenž byl „hlavní inspirací pro SARPO“ (str. 27). Z formálního hlediska 

lze pak autorce vytknout nedostatky v citování – nejen že někdy cituje v poznámkách pod čarou 

a jindy přímo v textu v závorkách, ale ani při druhém způsobu nedodržuje jednotný styl. V některých 

pasážích textu pak odkaz na zdroj informace zcela chybí (např. str. 11; oddíl 3.2, aj.). Textu 

neprospívají ani občasné překlepy, gramatické chyby, či špatně popsané tabulky/obrázky (např. 

str. 28, 54, či 60). 

I přes všechny uvedené výhrady se domnívám, že předložená práce splňuje základní nároky kladené 

na diplomovou práci, a doporučuji ji proto k obhajobě. Navržená klasifikace: dobře.
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