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Autorka si zvolila aktuální a ožehavé téma. Na jeho zpracování je vidět autorčino zaujetí: 

přesto je schopna určitého kritického odstupu. Téma zařazuje do hlubších souvislostí a 

pojednává jej komplexně a mezioborově. Nezůstává u otřepaných tvrzení, že účelem trestu je 

ochrana společnosti. Neopomíjí perspektivu obětí, i když bych jí pro takové zabývání se a 

diskuse doporučil větší zvýraznění a porozumění utrpení oběti a jejího blízkého okolí, a to 

zejména u určitých trestných činů. Autorka je způsobilá vyvodit závěry a navrhnout 

doporučení pro řešení a zlepšení situace. 

S vedoucím práce konzultovala pravidelně a velmi zodpovědně. 

Autorce se podařilo naplnit cíle, které si stanovila v Úvodu (škoda, že v Úvodu ještě 

nenaznačila, jak bude postupovat, jinak je příkladný). Stavba práce i text samotný text 

odrážejí fundovanost i způsobilost napsat takovou kvalifikační práci na vysoké úrovni. 

V práci je patrný velký záběr relevantních zdrojů.  

Práce splňuje formální požadavky na ni kladené. Lze i poukázat na některé chyby v této 

souvislosti: 

Na s. 23 ppč. 29 se neuvádí akademický titul. V Obsahu je v nadpisu podkapitoly 4.1 malé 

„č“; u podkapitoly 4.4.4.1 chybí ve slově „vězeňské“ písmeno „e“ a očíslování není logické, 

když už nenásleduje 4.4.4.2. Na s. 65 stačí psát metanoia s malým „m“; zkratka Lukášova 

evangelia je běžnější jako Lk (ne LK). Použité zdroje: Knihy: není zachováno abecední 

pořadí. Stejně tak u odborných článků. Na s. 21: „práva vznikala“,  ne „vznikaly“. 

Cenné je, jak autorka nenápadně v části Přílohy u zařazených podobenství nejen interpretuje a 

aktualizuje, ale jak začlení do „narativní etiky“, objasní a označí, že se jedná o metanoia. 

Je na místě, že autorka ve svém pojednání reflektuje jako stěžejní pojem lidské důstojnosti a 

aplikuje jej na danou problematiku a vyvozuje tak důsledky. Nicméně samotná kapitola 3 – 

která mimochodem měla být jako již další nová kapitola na nové stránce – jako důležitá 

příprava pro aplikaci na téma, tzn. odůvodnění a interpretace lidskoprávního principu lidské 

důstojnosti považuji na nedostatečné (např. nezazní stěžejní univerzalita, nezadatelnost a 

nezvratitelnost, zákaz úplné instrumentalizace a naopak např. kantovsky řečeno „každý vždy 

jako účel“, vyplývající centrální práva jako nedotknutelnost, zákaz nelidského zacházení 

apod.). Rovněž mohla více rozvést, proč lze odůvodnit omezení některých práv odsouzených 

a proč naopak nutnost zachovat normativní jádro lidské důstojnosti. Vysvětlení imago Dei (s. 

21) je také nedostatečné. Opět mohlo zaznít aspoň napětí dar-úkol a jeho využití v práci. 

Celkově i přes tyto nedostatky představuje práce nadstandard ve své kategorii. 

I přes kritické poznámky doporučuji práci samozřejmě k obhajobě a navrhuji hodnotit 

stupněm B-velmi dobře. 

Možné otázky či podněty k diskusi při obhajobě: 

Jak by objasnila roli oběti trestného činu v účelu trestu? 

Myslí si, že by šlo vidět přístup k odsouzeným z hlediska přikázání lásky k nepřátelům? 

Jestliže ano, jak? 

Jak by v krátkosti vysvětlila někomu, proč takové pachatele „nemučit“, „nestřílet“, navždy 

nezavrhovat?  
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