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1. Provedený výzkum otevírá prostor pro praktické náměty a doporučení – co konkrétně 
byste doporučila v praxi odborného zacházení s vězni změnit, aby docházelo u 
vězněných osob k posilování motivace aktivně se reintegrovat do společnosti? 

2. Z provedených rozhovorů plyne, že někteří participanti jsou s disociálním životním 
stylem spokojeni, Jaká vysvětlení pro tuto skutečnost poskytuje odborná literatura? 
Potvrzuje je Váš výzkum? 

3. Inspiroval Vás výzkum k inovací Vaší vlastní práce s odsouzenými? 

Autorka si v diplomová práci klade za cíl zjistit, zda jsou odsouzení ve výkonu trestu odnětí 
svobody motivováni změnit dosavadní disociální životní styl. Zaměřuje se na recidivující 
pachatele závažných trestných činů a předkládá zajímavé a dosud nepublikované výsledky, 
které se mohou stát oporou pro přípravu a realizaci programů zacházení s vězni. Cíl práce byl 
splněn.  
 
Samo téma je společensky přínosné a pro penitenciární praxi zásadní, jak autorka velmi dobře 
zdůvodňuje při objasňování reintegračních cílů odborného zacházení s vězni (s. 45). Zároveň 
se jí podařilo propojit téma s vlastním profesním zaměřením (sociální pracovnice ve věznici se 
zvýšenou ostrahou), což se pozitivně promítlo do výzkumu, jak z hlediska vstupu do terénu a 
navázání vztahu s participanty, tak z hlediska porozumění vězeňskému prostředí.  
 
Práci diplomantka pravidelně konzultovala, doplňovala a upravovala. Pro obsahové zvládnutí 
tématu ji rozvrhla do standardního, teoreticko-empirického rámce. V teoretické části se spíše 
popisně vyrovnává s obecnou problematikou motivace a motivačního procesu, charakterizuje 
osobnost pachatele trestných činů a zasvěceně a komplexním způsobem uvádí do 
problematiky resocializačního procesu ve věznicích.  
 
Vlastní těžiště práce spočívá v provedeném kvalitativním výzkumu, který je zakotven jak 
prostřednictvím výstižné formulace výzkumného problému, tak solidním zmapováním výzkumů 
příbuzného zaměření (identické výzkumy autorka nenalezla, o to víc jsou její nálezy zajímavé). 
Výzkum má všechny metodologické náležitosti: výstižně formulované výzkumné otázky, pestrý 
a dobře představený vzorek participantů, pečlivé kódování dat, precizně formulované nálezy, 
velmi solidní strukturovanou diskusi i celkové závěry.  
 
K práci mám drobně připomínky ohledně ojedinělých interpunkčních prohřešků, formálně ne 
vždy jednotného provedení zápisu jmen autorů v seznamu literatury a místy nestejného 
odsazení odstavců a nadpisů. Také doporučení do praxe by mohla být explicitně formulována. 
 
Závěr: Diplomová práce se věnuje dosud neřešené problematice. V empirické části přináší 
nové poznatky o motivačních faktorech odsouzených změnit dosavadní disociální životní styl. 
Doporučuji publikovat výsledky ve specializovaném tisku (např. časopis České vězeňství). 


