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Bakalářská práce je zaměřena na problematiku aktuálního stavu v oblasti sociálních služeb 
poskytovaných rodinám osob ve výkonu trestu odnětí svobody. To je téma velmi zajímavé a 

nepochybně i vhodné ke zpracování nejen s ohledem na poměrně vysoký počet vězněných osob  

v ČR, ale též zejména v oblasti dopadů uvěznění na pachatele a jeho rodinu. 
  

Bakalantka předložila svoji práci v rozsahu 43 stran základního textu, včetně předmluvy, úvodu a 
závěru. Práce dále obsahuje seznam literatury a abstrakty v českém a anglickém jazyce  a přílohu.  

Z hlediska rozsahu je třeba říci, že bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ 

závěrečné práce.  
 

Práce je členěna na část věnovanou výkladu základních pojmů a dále deskripci služeb zaměřených 

na tuto oblast, faktorů a dopadů, spojených s uvězněným na rodinu odsouzeného, a zároveň 
významu zachování rodinných vztahů, jako jednoho z protektivních faktorů z hlediska resocializace 

a prevence recidivy. Ve výzkumné části pak autorka vedle vymezení cílů výzkumu a popisu 
zvolených metod a technik, zpracovala a analyzovala poznatky získané v rámci vlastního 

výzkumného šetření. 

 
V rámci teoretické části je třeba ocenit, že pracovala s cizojazyčnou literaturou a zpracovala řadu 

poznatků v této oblasti ze zahraničí. Větší pozornost však mohla věnovat analýze a rozboru českých 

pramenů, včetně např. příslušných právních předpisů, např. zákona o výkonu trestu odnětí svobody, 
či řádu výkonu trestu odnětí svobody. Zde mohla provést detailnější analýzu ustanovení, která mají 

vést právě k udržování rodinných vztahů odsouzeného s jeho blízkými. Zajímavé by byl též 

podrobnější popis toho, zda jsou v praxi tato ustanovení dodržována , např. při rozhodování o 
umisťování odsouzeného do konkrétní věznice a při uplatňování některých práv odsouzených – 

např. návštěv, telefonátů atd. 
 

Je pravda, že o některých, výše uvedených, problémech v praxi v práci hovoří, ale někdy odkazuje 

na relativně staré zdroje, které by bylo vhodné minimálně ověřit s aktuálnějšími - viz  např. (Woolf, 
1996) na str. 31 - 32.  

 

Z hlediska zvolené systematiky a obsahu práce, práce v zásadě odpovídá zadání, byť je diskutabilní, 
zda např. podkapitolu „Vliv uvěznění sourozence na sourozence“ zařadit do kapitoly věnované  

transgenerační kriminalitě. 
 

V práci se též objevují některé chyby či věcné nepřesnosti – např. trestného činu maření výkonu 

úředního rozhodnutí (resp. přesněji - maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání) se nelze 
dopustit nevědomě, tj. pokud člen rodiny sice fakticky pomůže odsouzenému vyhýbat se  např. 

nástupu do výkonu trestu, ale neví, že mu k tomu svým jednání pomáhá, tak chybí úmyslné zavinění 

a nemůže tedy páchat tento trestný čin.  



 

Pokud jde o výzkumnou část práce, je třeba zmínit, že s ohledem na zvolený způsob šetření a 

zejména jeho provedení, nelze ze zjištěných poznatků vyvozovat obecné závěry o celkové situaci v 
ČR, což ovšem bakalantka v práci činí. V rámci obhajoby by měla minimálně upřesnit, z jakého 

základního souboru vybírala náhodně respondenty ve skupinách rodina a odsouzení a jakým 

způsobem je vybírala. 
 

Také je otázka, zda lze skutečně pouze dotazováním vězňů odpovědět např. na otázku – „ Jak 

důležitý je vztah rodiny a vězně pro naplnění účelu trestu, tj. chování vězně tak, aby již nepáchal 
trestnou činnost?“ Ostatně sama bakalantka na ni také neodpovídá , pouze se omezuje na zjištění, že 

je to pro vězně nejdůležitější ze všech vztahů - viz str. 48. 
 

Blíže by též mohla vysvětlit, co přesně míní sociálními a praktickými dopady uvěznění člena rodiny 

na rodinu -  blíže viz  graf. č. 1 na str. 43 a uvést, jakým způsobem se na to respondentů ptala, zda 
pouze touto obecnou otázku, či ji v průběhu nějak upřesňovala.  

  

Jako další problém lze označit skutečnost, že bakalantka relativně často, již v textu práce uvádí 
určité hodnotící soudy – srov. např. str. 14, které zřejmě vyplývají z osobní zkušenosti a které 

samozřejmě mohou do jisté míry odrážet i současnou situaci v ČR. Nicméně zatím nejsou 
v příslušné části textu, podloženy dalšími prameny. Obecně vlastní hodnocení by bylo vhodné, 

ponechat až do závěru práce, a to v návaznosti na analýzu poznatků zjištěných z relevantních 

zdrojů, obvyklých pro práci tohoto typu.  
 

Nicméně přes výše uvedené nedostatky lze říci, že se v dostatečné míře seznámila s literaturou. Na 

základě její analýzy a zhodnocení vlastních poznatků, zjištěných výzkumným šetřením, byť s výše 
uvedenými výhradami o možnostech zobecnění, se jí pak, i když v omezené míře, podařilo popsat 

současný stav služeb poskytovaný rodinám odsouzených a označit některé výrazné problémy praxe.  

 
V závěru též zformulovala některé zajímavé návrhy na zlepšení situace. O některých z nich je 

nepochybně možné diskutovat. Konkrétně např. o vhodnosti zařadit členy rodiny odsouzeného do 
kategorie obětí dle zákona o obětech. Zde je třeba říci, že pokud jsou skutečnými obětmi 

odsouzeného, již tam spadají nyní. Ale jinak se o oběti ve smyslu tohoto zákona nejedná a rozšiřovat 

tuto kategorii o osoby blízké pachateli je velmi diskutabilní. V rámci obhajoby by se bakalantka 
mohla např. zabývat otázkou, pokud by např. měli rodinní příslušníci právo na informace, jak 

navrhuje, jaké konkrétní informace by to měly být, když např. právo na informace se vztahuje  

převážně k dalším konkrétním právům poškozeného či oběti v trestním řízení a možnostem jejich 
uplatnění v trestním řízení.  

 
To samozřejmě nevylučuje možnost diskutovat o tom, zda by jim v trestním řízení nějaká další 

práva jako osobám blízkým nebylo vhodné přiznat. Bakalantka by mohla v rámci obhajoby blíže 

specifikovat, jaká konkrétní práva by to měla být tak, aby to zároveň nebylo v rozporu s právy 
dalších subjektů trestního řízení zejména obviněného či poškozeného, např. vzhledem k ochraně 

jejich soukromí, ale třeba i obecnými principy a účelem trestního řízení.   

 
Bakalantka v práci také ne vždy správně používala pravidla pro vyznačování pramenů, z nichž 

čerpala, tak, jak je to obvyklé při zpracování bakalářské práce. Jedná se např. o nejednotné a tedy 

někdy i nepřesné používání způsobu citování formou jméno-datum v závěrečném seznamu 
literatury. Za výrazný nedostatek lze pak uvést to, že bakalantka na některých místech práce 

nedostatečně uvádí zdroje, ze kterých čerpala, např. vůbec neodkazuje na konkrétní zákonná 
ustanovení, která v textu cituje – srov. např. str. 11-15, nebo v textu sice uvede, že poznatek vyplývá 

z nějakého výzkumu, či že někteří autoři něco uvádějí, ale konkrétní zdroj již neuvádí -  srov. např. 



str. 22 či 27. Zároveň je třeba poukázat na to, že některé zdroje uvádí pouze v závěrečném seznamu 

literatury, aniž by na ně byly odkazy v textu. 

 
Po formální stránce nemá práce výrazné nedostatky, autorka však poměrně často užívá ich formu, občas 
též stylisticky nevhodné či nespisovné termíny např.: „ skrz telefonování na str. 35, „ nahlídnou na své 
chování“ na str. 26, „ pocity nejistoty týkajících se budoucnosti“ na str. 23. aj.   V práci se lze setkat 
poměrně často s gramatickými chybami srov. např. malé p u Probační a mediační služby na str. 11, 
chyby v interpunkci, např. na str. 17, 22, 24, 44 či překlepy např. na str. 39 a 46.  
 
Závěrem je třeba říci, že přes výše uvedené nedostatky předložená práce ještě splňuje požadavky, 
kladené na bakalářskou práci. Při vysvětlení výše zmíněných nedostatků a zodpovězení otázek v rámci 

obhajoby navrhuji, aby práce byla klasifikována známkou dobře.  

 

V Praze, 15. 6. 2017  
 

JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. 


