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Vysoké, a stále se zvyšující, procento recidivistů, zatěžuje enormně vězeňský systém a 

v širším kontextu zpochybňuje účinnost možné nápravy pachatele. Jednou z cest, která by 

mohla a měla tuto situaci změnit k lepšímu, je účinná resocializace, probíhající jak v období 

výkonu trestu, tak po propuštění. Resocializace je zároveň důležitou součástí procesu 

humanizace trestní politiky. Měla by těm, kdo byli potrestáni, pomoci ke kvalitnímu začlenění 

do života společnosti. Téma je v současné době velice aktuální, svým humánním významem 

souvisí i se začleňováním České republiky mezi vyspělé evropské země, může přispět ke 

snížení počtu vězněných osob. Analýza a hledání způsobu řešení je jednou z priorit resortu 

spravedlnosti.

Autorka, která se o tuto oblast intenzivně zajímá, a o některých problémech publikuje v 

časopisech, nezůstala pouze na úrovni analýzy současné situace: Snažila se identifikovat 

faktory a překážky, které brání efektivnímu uplatnění penitenciární péče a pokusila se 

navrhnout inovativní strategie a opatření ke snížení kriminální recidivy a zlepšení 

resocializační funkce vězení. 

Metodologicky byla diplomová práce na začátku zaměřena hlavně na analýzu dokumentů a 

expertní šetření. V rámci dokumentů byly využity sekundární zdroje literatury, legislativní

opatření, deklarace, strategie, koncepce a další veřejně politické dokumenty. Analyzovány 

byly i výsledky výzkumných šetření a odborné studie. V tomto směru se Olivii Doležalové

podařilo shromáždit dosti vysoký počet podkladů. Autorka se zaměřila i na expertní šetření. 

Ve složitě přístupném prostředí se jí podařilo získat 10 expertů z různých oblastí recidivy. 

Kvantitativně by byl ideální asi tak dvojnásobný počet, ale důležité bylo, že respondenti 

pokrývali všechny oblasti. Úroveň dotazování považuji za nadstandardní. Expertizy byly 

dělány formou hloubkových rozhovorů, ve kterých Olivie Doležalová pružně reagovala na 

specifické zaměření respondenta a na jeho odpovědi na předchozí otázky. Navíc zpracovala 

určitou kategorizaci typů odpovědí (technická znalost, procesní znalost, explanatorní znalost), 

což považuji za metodologicky přínosné. V zájmu kombinace metod byly postupně využity i 

metoda analýzy událostí. Analýza aktérů a strom problémů, byly využity pouze pro ilustraci. 



Oceňuji přehlednou tabulku, v níž byly jednotlivé metody sběru dat a analýzy dat přiřazeny ke 

zkoumaným otázkám, takže bylo patrné, co se jak řešilo.

V průběhu jednotlivých fází řešení bylo nutné korigovat některé postupy, zejména v oblasti 

metodologie a reálnosti různých strategií. Osobní angažovanost autorky a její zaujetí pro 

ideální řešení, která je v publicistice pozitivem, musela v diplomové práci důsledně směřovat 

k objektivnímu, nezaujatému posuzování všech možností. Olivie Doležalová tuto zásadu 

respektovala a sama se snažila objektivitu dodržet. V oblasti použití metod hledala cesty, jak 

rozšířit jejich rejstřík. Metody policy analysis důkladně nastudovala, posoudila jejich 

aplikační a vypovídací možnosti pro dané téma a v případě, kdy neshledala, že by použití 

některých nebylo zcela funkční, neváhala a metody (analýza aktérů, strom problémů) použila 

pouze ilustrativně. Ač to tak na první dojem nevypadalo, všechny připomínky a podněty, 

promýšlela a poté, kdy se s nimi vnitřně ztotožnila, je respektovala a důsledně dodržovala. I 

s vlastní přidanou hodnotou. Velice oceňuji její schopnost nepřejímat nic mechanicky, ale vše 

důkladně promýšlet a snažit se pochopit podstatu.

Práce je napsána kultivovaným jazykem, myšlenky jsou vyjádřeny výstižně a stručně, čtenář v 

textu netápe. Osvědčuje se zde zřejmě publikační zkušenost autorky. Zjištěné výsledky jsou 

začleněny do textu přesně tam, kam patří. Autorce se podařilo zodpovědět výzkumné otázky, 

logicky vyvodit návrhy strategií a modelových způsobů řešení. 

Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou mezi 1-2.
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