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1. Aktuálnost tématu: Řešení problému znovuzačlenění odsouzených do společnosti 

po výkonu trestu odnětí svobody a s ním spojeného rizika recidivy těchto osob představuje 

jeden z hlavních úkolů trestní politiky. Vzhledem k tomu, že podíl recidivistů na počtu 

stíhaných osob stoupá, což signalizuje malou úspěšnost dosavadních aktivit podporujících 

resocializaci odsouzených, je téma diplomové práce nepochybně aktuální. 

 

2. Náročnost tématu: Jde o téma poměrně náročné, jehož zpracování vyžaduje 

interdisciplinární přístup. Vedle studia odpovídajících otázek z oblasti trestního práva a 

kriminologie, resp. penologie je nutno přezkoumat i otázky z oblasti sociální péče.  

Předpokladem úspěšného zpracování tématu je nejen zvládnutí teoretických otázek, ale také 

získání potřebných empirických poznatků. Diplomantka všech těchto přístupů ve své práci 

v odpovídající míře využila. 

 

3. Hodnocení práce podle stanovených kritérií:  

Autorka si klade za cíl zmapovat současnou úroveň penitenciární a postpenitenciární 

péče, identifikovat rizikové faktory nepříznivě ovlivňující možnosti resocializace osob ve 

výkonu trestu odnětí svobody a po něm a navrhnout řešení zjištěných problémů (srov. str. 6 a 

7). Takto vymezený cíl práce odpovídá společenské potřebě. 

  

Koncepce práce je zvolena v souladu s cílem, jehož chce diplomantka dosáhnout. 

První kapitola je věnována metodám a zdrojům dat použitých v práci. V následujících třech 

kapitolách jsou postupně rozebírány tyto okruhy otázek: teoretická východiska, tvořená 

zejména vymezením klíčových pojmů a nástinem současných trendů ve vězeňství,  

penitenciární zacházení s akcentem na programy zacházení a postpenitenciární péče z pohledu 

právní úpravy a praxe subjektů tuto péči poskytujících. V páté kapitole diplomantka 

identifikuje hlavní problémy existující ve zkoumaných oblastech. Považuje za ně dlouhodobé 

podfinancování, přeplněnost věznic, malou účinnost vnitřní a vnější diferenciace, 

nedostatečné využívání alternativních trestů, vězeňské poplatky, nedostatky programů 

zacházení a nedostatečnou provázanost poskytované péče. V závěrečné šesté kapitole 

diplomantka formuluje vlastní doporučení, která by mohla sloužit k odstranění zjištěných 

nedostatků. 

 

Po metodologické stránce se výklad opírá především o studium širokého okruhu 

odborné literatury, mezinárodních dokumentů, aktuálních internetových zdrojů a statistických 

dat. K hlubšímu poznání problematiky diplomantka uskutečnila též empirické šetření 

v podobě rozhovorů s odborníky z Probační a mediační službě, oddělení sociální prevence a  

neziskové organizace RUBIKON. 

  

Práce má celkově velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom, že se diplomantka do patřičné 

hloubky s problémy penitenciárního zacházení a postpenitenciární péče seznámila. Podaný 

výklad je zajímavý,  výstižnou formou postihující významné aspekty dané problematiky.  

Ocenění zaslouží zejména  konkrétnost a aktuálnost rozboru pracovních a vzdělávacích aktivit 

ve výkonu trestu, jakož i pojmenování hlavních problémů, které jsou spojeny s resocializací 



odsouzených, doložené poznatky z uskutečněného expertního šetření. Doporučení 

diplomantky, která by měla zlepšit možnosti resocializace odsouzených, jsou patřičně 

odůvodněná a lze s nimi souhlasit. Vytknout snad lze jen to, že v práci mohlo být lépe 

vysvětleno, jak je u nás v současné době chápán účel trestu (str. 13). 

 Práce je čtivá, ovšem s větší pečlivostí mohla být provedena závěrečná korektura 

textu, která by diplomantce umožnila vyhnout se zbytečným písařským chybám a 

nepřesnostem.  

 

4. Otázka k obhajobě: Jaká opatření k dosažení úspěšné resocializace odsouzených 

považuje diplomantka za nejúčinnější? 

  

 6. Navržený klasifikační stupeň: výborně  

 

 

      JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 

      vedoucí diplomové práce 

        

V Praze dne 9. 9. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


