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Úvodem:
Diplomová práce předložená k obhajobě Monikou Malinovou je věnována tématu, které není v české
odborné literatuře velmi často pojednáváno. Diplomantka se zabývá problematikou čtenářství
v prostředí věznice, postoji vězňů ke čtení jakožto způsobu trávení volného času, případně nástroje pro
další vzdělávání a rozvoj. Je to právě prostředí, které je velmi specifické a umožňuje na otázky
čtenářství z jiného úhlu pohledu, než na který jsme zvyklí. Pohledem lidí, kteří se ocitli v situaci, která
(naštěstí) pro velkou část společnosti zůstane nepoznaná. Rozhovory s vězni, stejně jako rozhovor
s vězeňským speciálním pedagogem poodhalují způsob uvažování lidí jednotlivců za takových okolností
a roli, kterou knihy a čtení mohou hrát.

Hodnocení jednotlivých aspektů diplomové práce:
Aspekt práce

Vysvětlení

Možné
hodnocení

Hodnocení

metodologie a
věcné zpracování
tématu

Práce má logickou strukturu, teoretická
část nám umožňuje vpravit se do
problematiky vězenství, života ve věznicích
a detailněji poznat tuto konkrétní věznici v
Jiřících. Po metodologické stránce je téma
velmi dobře zpracováno. Za pozornost stojí
detailně popsaný postup komunikace
s věznicí a plánování jednotlivých částí
výzkumu. Vzhledem ke specifikům
prostředí byly již od počátku zřejmé limity,
které to bude výzkumné části klást – např.
nemožnost jednoduše dosáhnout na
všechny vězně, příp. jejich reprezentativní
vzorek prostřednictvím dotazníku, stejně
jako omezený výběr vězňů, se kterými je
možné uskutečnit rozhovory. Přesto si
s tímto úkolem diplomantka poradila
nadmíru dobře.

0-40 bodů

30

přínos a novost
práce

Jedná se o téma, které není v rámci
kvalifikačních prací, příp. odborné
literatury příliš často zpracováváno –
zejména vzhledem k organizačním obtížím,

0-20 bodů

15
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které to s sebou nese. Hlavní přínos práce
vidím v tom, že nám přináší vhled do velmi
specifické oblasti čtenářství a případně
otvírá dveře dalším obdobným výzkumům
– v jiných zařízeních, za použití jiných
výzkumných metod.
citování,
korektnost
citování, využití
inf. zdrojů

Práce s informačními zdroji je na
odpovídající úrovni. Diplomantka použila
relevantní české i zahraniční informační
zdroje, které korektně cituje.

0-20 bodů

20

slohové
zpracování

Práce je na odpovídající stylistické úrovni,
je čtivá a přitom se drží odborné
terminologie a odborného stylu.

0-15 bodů

13

gramatika textu

Gramatická úroveň textu je na výborné
0-5 bodů
úrovni - textu se nenacházejí zásadní chyby
a překlepy, které by snižovaly úroveň textu.

CELKEM

max. 100 bodů

5

83

Závěr: Předložená práce splňuje všechny požadavky na tento typ práce kladené Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Díky tomu ji mohu doporučit k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm
VÝBORNĚ.
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