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Diplomová práce Bc. M. Dvořákové, Dis., v počtu 118 stránek na téma „Nové 

možnosti sociálního začleňování a prevence recidivy pachatelů trestných činů“ je svým 

způsobem unikátní, neboť se vymyká běžným tématům diplomových i bakalářských prací. 

Výběr tématu nebyl „střelbou od boku“, ale reflexí jejího dlouhodobého osobního zájmu o 

tuto problematiku, které se věnuje od začátku studia sociální práce na Husitské teologické 

fakultě, již na vyšší odborné škole. Autorka se zaměřila na skupiny osob, které si odpykaly 

své tresty a čeká je nová budoucnost, nová práce, někdy i rodina nebo naopak osamění. Velmi 

si vážím všech organizací i zainteresovaných osob, které se již v přípravném řízení věnují 

těmto osobám a snaží se jim pomáhat. Významné jsou i jejich výsledky, kdy se setkávají 

s úspěchem. Autorka svou diplomovou práci řešila od října 2015 do dubna 2016. Cílem 

diplomové práce byla deskripce a zhodnocení aspektů procesu sociální reintegrace 

s přihlédnutím k aktuálním možnostem prevence opakování trestné činnosti. 

Diplomová práce sestává ze tří hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na koncept 

recidivy, její měření, konsekvence a rizika, která se k ní vztahují. Je uvedena vymezením 

trestného činu a pohledem na trestní sankci. Následuje část o resocializaci a vybraných 

zásadách, které principiálně podporují zdárné sociální začleňování pachatelů zpět do 

společnosti. První kapitola je ukončena popisem o samotném pojmu recidivy a terciární 

prevence.  

Druhá kapitola nastiňuje koncept restorativní justice ve světle zahraničních zkušeností  

a stručně představí možnosti alternativního řešení trestních věcí v podmínkách České 

republiky (ČR).  

Třetí a závěrečná kapitola pak obsahuje empirické šetření, které mapuje resocializační 

snahy 5 vybraných inovativních programů na území ČR a v závěrečné diskuzi tyto snahy 

hodnotí a snaží se o formulaci doporučení k optimalizaci sociálněprávní praxe s cílovou 

skupinou pachatelů trestných činů.  

Empirická část zpracovává vybrané inovativní programy v kontextu sociální práce 

s pachateli trestných činů. Mapované resocializační programy vykazují poměrně slušné 

výsledky ve vztahu k reintegraci svých klientů. Mezi vybrané inovativní resocializační 

programy autorka zařadila Projekt Křehká šance, Programy RUBIKON Centra, z. s., 

Resocializační a reintegrační programy CSS Praha, Kavárna Dismas a Projekt Probační dům. 

Data pro empirické šetření byla získávána prostřednictvím tzv. triangulace dat 

(ztrojení či znásobení), což je proces získávání dat z několika možných zdrojů, čímž se 

posiluje výzkumná kredibilita, tedy míra, do jaké výstupy odpovídají zkoumané realitě, 

potažmo vnímání respondentů. Kombinace různých datových zdrojů zvyšuje do určité míry i 

validitu tím, že se výsledky opírají o víc odlišných přístupů a nespoléhají pouze na jeden 

pohled/techniku. Data byla, s ohledem na otázky šetření, čerpána primárně prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů s výše zmíněnými respondenty, sekundárně pak z interních 

materiálů, které však nepodléhají utajení a jsou veřejně přístupné, či na vyžádání k dispozici 

pro nahlédnutí. Tyto sekundárně využité materiály sestávají z výročních zpráv organizace, 

statistických ročenek či projektových záměrů. Jako techniky sběru dat byly tedy zvoleny: 



rozhovor a analýza dokumentů a sumarizace statistických dat (pro účely zhodnocení 

úspěšnosti programů). Rozhovory byly realizovány v období od listopadu 2015 do dubna 

2016.  

Těžištěm sběru dat bylo deset následujících okruhů, a to 

a) Pozadí vzniku programu, inspirace 

b) Cíle a záměry programu 

c) Cílová skupina, na kterou se program zaměřuje 

d) Metody práce s klientem 

e) Jaké se realizují resocializační aktivity  

f) Na jaké oblasti klientova života se program zaměřuje 

g) S jakými dalšími subjekty organizace spolupracuje (mezioborová spolupráce) 

h) Jak program oslovuje potenciální klienty 

i) Finanční zdroje programu 

j) Jaké úspěchy program vykazuje u svých klientů ve vztahu k reintegraci 

 

Diplomová práce je velmi dobře zpracovaná, čtivá, psána s velkým přehledem a 

s minimálním poradenstvím z mé strany. Odborná literatura k danému tématu v počtu 36 je 

dostačující, citace jsou v textu dobře zpracované.  

 

Závěr: diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborné. 

 

V Praze dne 25. 5. 2016                                          PhDr. Arnoldová Anna  

                       Husitská teologická fakulta  

 


