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Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
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Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
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1) Co bylo pro Vás při zpracovávání celé práce nejtěžší? 
2) V čem spatřujete největší přínos Vaší práce? 
3) Našel jste jiné podobné výzkumy, se kterými by bylo možné porovnat Vámi zjištěné 

výsledky? 
 

 
 

Předkládanou práci s názvem Pedagogické aspekty péče o odsouzené v souvislosti s 
užíváním návykových látek hodnotím jako kvalitně zpracovanou a v mnoha ohledech velice 
přínosnou diplomovou práci. 
Autor si v práci klade za cíl zjistit, jak probíhá resocializace odsouzených s poruchou 
chování v souvislosti s užíváním návykových látek. Práce je uspořádaná do klasické dyády 
– teoretické a praktické části. V teoretické části se autor zabývá činností Vězeňské služby 
České republiky, výkonem trestu odnětí svobody a pedagogickými aspekty v penitenciární 
péči, specificky se zaměřuje na specializované oddělení výkonu trestu pro odsouzené s 
poruchou chování v souvislosti s užíváním návykových látek. V praktické části pak autor 
popisuje vlastní zrealizovaný výzkum kvalitativního charakteru. 

 
Na práci oceňuji především: 

• výborný vhled autora do celé problematiky díky bohatým osobním zkušenostem a 
samostatnost při zpracovávání práce 

• komplexní zpracování teoretické části, která čtenáři poskytuje velmi dobrý vhled do 
fungování celého vězeňského systému v ČR 

• kvalitní zpracování empirické části – design výzkumu, popis výzkumného vzorku, 
metod, sběru dat, analýzy a zpracování dat, prezentace výsledků 

• strukturovanost, přehlednost a srozumitelnost celého textu pro čtenáře 

• vlastní doporučení autora před závěrem 

• zařazené přílohy 
      

Za nedostatky práce považuji: 

• občas se objevuje překlep – např. str. 49, 2. odstavec (záměna 
kvalitativní/kvantitativní) 

• v diskusi by bylo dobré zmínit jiné podobné aktuální výzkumy, pokud existují  
 

 
 
 


