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Aktuálnost tématu: Jedna z dlouholetých kritik směřující do státní správy se týká stavu českého 
vězeňství, jmenovitě přeplněných věznic. Řešení tohoto problému se neobejde bez plánování. 
Přitom realistický plán odpovídající skutečným potřebám v budoucnosti nelze sestavit bez pomoci 
představ o výhledech vývoje daného systému. Proto jsou prognózy velikosti a struktury vězeňské 
populace velmi aktuálním tématem. 
   
Hodnocení  

Vymezení problému:  

Vymezení problému je korektní a jasné: (1) navrhnout a sestavit model prognózy vězeňské 
populace v ČR a (2) aplikovat tento model v reálných podmínkách ČR.    

Zde si dovolím jedinou poznámku a to terminologickou – lépe by situaci vystihovalo spojení 
prognostický nebo projekční model než model prognózy.  Model prognózy totiž znamená, že máme 
prognózu, jejíž výsledky dále za nějakým určitým účelem, tedy s konkrétním cílem zjednodušujeme 
– agregujeme nebo jinak redukujeme.   

Struktura práce: 

Struktura práce je v úvodu práce zmíněna pouze okrajově a zčásti nepřímo. S odvoláním se na 
vlastní obsah práce však můžeme konstatovat, že ji tvoří téměř všechny důležité součásti odborné 
práce. Je mezi nimi úvod, byť stručný, ale v zásadě dostatečný. Dále pak samostatný věcný rámec 
problému, rozbor literatury mapující dosaženou úroveň poznání zvolené problémové oblasti a její 
historický vývoj. Ten poskytuje i další základní informace dokreslující uvedený věcný rámec a 
týkající se jmenovitě kriminality, legislativy, veřejné percepce problému). Poněkud mi však chybí 
teoretické základy kriminologie a penologie, přesněji ta jejich část, která by mohla představovat 
určité vodítko při formulaci předpokladů dalšího vývoje vězeňské populace u nás. To, co je 
avizováno v podkapitole 6.4 jako teoretická východiska, jsou de facto modelové, myšleno 
hypotetické předpoklady.  

Práci by také prospělo, kdyby k ní se vztahující výzkumné otázky byly prezentovány uceleně v rámci 
jedné specifické části textu. Ne úplně rozumím zařazení metodiky mezi analýzu a prognózu, přesněji 
projekci.  Navíc když autor metodiku analýzy vlastně uvádí ex-post. Dále je již logicky řazený oddíl 
věnovaný výsledkům modelových výpočtů (projekcím) a oddíl prezentující výsledky navazujících, 
tzv. odvozujících projekcí. Práci uzavírá obsahově zdařilý, ale formulačně ne zcela zvládnutý závěr.  

Na tomto místě si však neodpustím důležitou metodologickou poznámku. Přestože si autor 
uvědomuje důležitost respektování rozdílu mezi prognózou a projekcí, sám tyto termíny prakticky 
v celé práci používá jako synonyma. Skutečnost, že se tak děje běžně (str. 17 nahoře) nemůže jako 
důvod obstát. Jedná se o odborný text, kde na slovech záleží a kde by měl jeho autor nazývat věci 
důsledně jejich pravými jmény.   

Zpracování tématu: 

Zpracování originálního tématu jako celku je v zásadě slušné a byzpochyby odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomovou práci. Diplomant obratně těží ze svých dobrých znalostí získaných 



v průběhu studia demografie a s přehledem řeší i v demografii netradiční otázky. Ostatně se jedná o 
téma, které zatím nikdo z pozice demografie, resp. s pomocí demografických metod zatím nikdo u 
nás nezkoumal. Pomineme-li, uvedený základní terminologický nesoulad a akceptujeme-li, že 
v práci nejde o prognózu, ale o modelové projekce, potom lze této diplomové práci vytknout jen 
méně podstatné věci.     
 
Forma prezentace: 

Formální stránka práce bohužel významně pokulhává za obsahem. Z formálního hlediska jsou 
nejvýznamnějším nedostatkem poměrně časté formulační chyby a neobratnosti (např. str. 16, 3. 
odst.; str. 18, 1. odst.; str. 19, posl. věta; str. 34, posl. odstavec; str. 35, 3. odst. sdola a další). Jako 
by napsání většiny části práce provázel spěch autora, který navíc neměl čas si text po sobě ani 
přečíst. Svědčí o tom také poměrně časté překlepy i řada typografických chyb. Některá tvrzení a 
fakta autor opakuje. Kupříkladu dvakrát definuje pojmy „penologie“ a „dozorce“ (str. 7 a 12, resp. 
13). V některých výrocích si protiřečí, např. na str. 20 uvádí, že ke studovanému problému existuje 
„velká spousta literatury“, když v úvodu uvedl, že literatura je „málo početná“. Na str. 31 
diplomantovi vypadl uvozovací text k podkapitole 4.1.  V některých názvech se objevují nesprávné 
termíny. Např. v názvu kapitoly 5.4 je použit termín „národnost“, a navíc autor píše, že „národnost 
lze dobře sledovat až od konce 90. let“. Současně odkazuje na obr. 13, kde jsou však zachyceny jen 
tři kategorie – muži, ženy a cizinci.  Nemá tedy autor na mysli státní příslušnost? V názvu obr. 45 na 
str. 79 má patrně být termín „odsouzených“ místo „obviněných“. Z textu a str. 57 jsem nepochopil, 
proč nelze dělat prognózy vězeňské populace jako odvozené od demografické prognózy. Prosím v 
rámci obhajoby vysvětlit, stejně jako prosím vysvětlit model na obr. 31 (str. 58). Kam se, prosím, 
poděl výstup „normálním propuštěním“, tj. v termínu stanoveném v původním rozsudku?  

To je jen několik vybraných příkladů. Podobných nedostatků nebo otázky vyvolávajících pasáží, čísel 
a grafů je v textu podstatně více.  

Přínos práce: 

Práce má bezesporu značný praktický potenciál, byť hlavní výsledky na perspektivu v ní 
prezentované nejdou výsledky prognostické. Jedná se o definování a první ověření přístupu a 
postupů (dílčích metod), které jsou za určitých informačních a personálních podmínek vhodné jak 
pro tvorbu prognóz, tak modelových projekcí vězeňské populace.  
 
Celkové hodnocení:  

Předložená diplomová práce Bc. Martina Koňaříka „Prognóza vývoje velikosti a struktury vězeňské 
populace v ČR“ splňuje přes uvedené nedostatky všechny podstatné požadavky na diplomovou 
práci absolventa magisterského studijního oboru Demografie na PřF UK v Praze a proto ji navrhuji 
přijmout k obhajobě.  

 
V Praze dne 14. září 2013 

 
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 


