
Oponentský posudek na diplomovou práci Lenky Praskové na téma  

„Resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho výkonu“ 

 

Přestože v odborné literatuře je problematice penitenciárního zacházení a 

postpenitenciární péče věnována pozornost, nedaří se v praxi myšlenky a doporučení 

obsažená v literatuře v očekávaném rozsahu prosadit. Zkoumání současné úrovně opatření 

zaměřených na resocializaci odsouzených a příčin jejich nedostatečné účinnosti je proto 

nepochybně aktuální.   

Výklad zkoumaných otázek je přehledně a logicky uspořádán. Je rozvržen do šesti na 

sebe navazujících kapitol. Většina z nich je vnitřně podrobněji členěna, což čtenáři umožňuje 

náležitou orientaci v textu.  

Vlastní rozbor penitenciárního zacházení a postpenitenciární péče, který tvoří těžiště 

celé práce, uvozuje výklad základních pojmů, jako je účel trestu, resocializace, prizonizace, 

kriminální infekce, a charakteristika světových a evropských trendů ve vězeňství. Rozbor 

jednotlivých opatření k dosažení resocializace odsouzených není jejich pouhým popisem, ale 

je zaměřen na zjištění jejich nedostatků a jejich možná řešení. Tento přístup zvlášť výrazně 

vystupuje do popředí v kapitole, v níž diplomantka identifikuje jednotlivé problémy, které 

jsou příčinou vězeňské recidivy a neklesajícího vysokého indexu vězeňské populace. 

Diplomantka tu konkrétními údaji o nákladech na vězeňství, statistickými daty o stavech 

vězeňské populace a odkazem na zahraniční zkušenosti přesvědčivě ukazuje na malou 

účinnost současného systému. Z těchto zjištění pak vycházejí její doporučení komplexního 

přístupu k řešení dané problematiky, které je však závislé, jak diplomantka správně uvádí, na 

dostatku veřejných financí a hlavně ochotě investovat do resocializačních programů, jejichž 

finanční návratnost se projeví až v delším časovém horizontu. 

Kladem práce je i to, že v ní diplomantka vedle běžných metodologických postupů 

k získání poznatků o zkoumané problematice provedla empirické šetření ve formě expertních 

rozhovorů (srov. kapitolu 1 o metodách a zdrojích dat a výsledky provedeného šetření 

uvedené v kapitole 4 a 5). 

Práce má celkově velmi dobrou úroveň. Diplomantka v ní prokázala, že se 

s problematikou penitenciárního zacházení a postpenitenciární péče do patřičné hloubky 

seznámila, že je schopna samostatně pracovat s literaturou a dalšími v práci použitými 

prameny a na podkladě jejich studia zaujímat ke zkoumaným otázkám vlastní odůvodněná 

stanoviska.  



K práci lze mít jen drobné připomínky. Např. na str. 13 je současné pojetí účelu trestu 

popsáno poněkud zjednodušeně, na str. 27 uvedená charakteristika kritérií pro zařazování 

odsouzených je neúplná. 

Práce jednoznačně splňuje kritéria stanovená pro práce diplomové a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

 Otázka k obhajobě: Jak diplomantka hodnotí současnou úroveň postpenitenciární péče 

poskytované sociálními kurátory? 

Předběžné hodnocení práce: výborně 
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