
Evangelická teologická fakulta 
Oponentský posudek bakalářské práce 

 
Název práce: Dlouhodobé odnětí svobody, vliv na člověka v jeho celistvosti a důstojnosti 

Jméno studentky: Běla Bartošová 

Jméno vedoucího: ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 

Jméno oponenta: Mgr. Bořivoj Kříž 

 

 Studentka Běla Bartošová si pro svoji bakalářskou práci zvolila aktuální a především 

společensky velmi kontroverzní téma. Zkoumaná problematika je sice v literatuře částečně 

zmapovaná, avšak autorce se zdařilo dané téma uchopit v nových a hlubších souvislostech, 

práce přináší nové pohledy na zkoumaný problém a úspěšně se pokouší o komplexní nástin 

tohoto složitého tématu. 

Jak sama autorka v práci uvádí – odborné studie upozorňují již delší dobu na neuspokojivý 

stav, resp. současnou neefektivitu trestu dlouhodobého odnětí svobody – přesto z pohledu 

praxe dochází jen k částečným, nesystémovým změnám; také proto považuji autorčin počin za 

velmi záslužný, neboť je potřeba se dané problematice o to více věnovat – např. tak, jak svou 

prací přispěla i Běla Bartošová.   

Ze stavby práce, řazení kapitol i samotného textu jasně vystupuje autorčina znalost 

dané problematiky; zkoumané téma se autorce podařilo obsáhnout objektivně, avšak v textu – 

především při formulování vlastních závěrů – je znatelná osobní zainteresovanost a postoje 

autorky k řešeným otázkám. 

Práce působí jako kompaktní, logicky uspořádaný celek. Jednotlivé kapitoly jsou vzájemně 

funkčně propojeny, seřazeny v logickém sledu. 

Kladně hodnotím také šíři odborných informačních zdrojů – primárních i sekundárních, 

z nichž autorka v textu práce čerpá a své závěry dokladuje četným citováním z těchto zdrojů 

či jejich parafrázováním a odkazy na ně. 

 Jako přednost práce vnímám také její přínos pro čtenáře laika, neboť odborně a 

precizně – ale zároveň srozumitelnou formou objasňuje problematiku v jejich dalších – 

především etických a psychosociálních aspektech. 

  

  Autorka v práci nejprve vymezuje obecně problematiku trestů – právních postihů, 

poté se věnuje současnému právnímu zakotvení trestu odnětí svobody včetně jeho 

alternativních podob. Páteří celé práce je kapitola věnovaná lidské důstojnosti a následující 

kapitoly, v nichž aplikuje autorka tento zásadní aspekt, tedy právo na zachování důstojnosti 

vězňů – vzhledem k současné praxi výkonu trestu odnětí svobody v ČR.  

V poslední části práce autorka představuje možná doporučení, návrhy pro zlepšení současné 

situace.  

  

 V práci se občasně vyskytují drobnější chyby formálního, gramatického či 

stylistického rázu (především chyby v interpunkci a hovorovější či expresivní formulace). 

 

 Bakalářskou práci studentky Běly Bartošové doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace: výtečně (stupeň A)  

 

Otázky a podněty pro autorku k obhajobě práce: 

o Ve své práci zdůrazňujete potřebu co nejvíce individuálního přístupu k souzeným, 

odsouzeným – k pohnutkám, které je vedly k trestné činosti apod. Jak byste řešila 

těsnou hranici mezi individuálním přístupem a zachováním všeobecné představy 



spravedlivých/stejnoměrných trestů – aby nevznikal prostor pro nadržování či naopak; 

a trest byl např. i veřejností vnímán jako individuální, ale přitom všeobecně 

spravedlivý?   

o Pokuste se nastínit, jak byste – v kontextu Vaší práce – řešila práci s/péči o „nepřímé 

oběti trestné činnosti“ – rodinu a blízké odouzeného, kteří jsou ohroženi společenskou 

stigmatizací a kteří pro další život odsouzeného tvoří jednu ze základních opor a tudíž 

možností návratu do běžného života.  

   

 

V Šumperku, 23.12.2011     Mgr. Bořivoj Kříž 


