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1. Na s. 27 píšete o vnitřní diferenciaci vězňů, která znamená oddělení méně narušených
jedinců od ostatní vězněných. Jak se osvědčila v praxi? Byl uskutečněn  výzkum, který by
ukázal na výraznou změnu v chování vězňů?

2.  Na s.  40 uvádíte  souvislost  vzniku prizonizace  v českých věznicích  mj.  s  přetížeností
odborného personálu. Kde spatřujete možnost nápravy tohoto stavu?

Diplomantka zvolila pro svoji diplomovou teoreticko-empirickou práci závažné téma
týkající se motivace odsouzených ve výkonu trestu ke změně disociálního životního stylu.
Struktura práce je přehledná a logicky uspořádaná. V teoretické části je pojmenován a na
základě vhodných zdrojů  uveden ucelený  obraz fungování  procesu motivace ve vztahu
k  hodnotovému  systému  pachatelů  trestných  činů.  Zajímavá  je  3.  kapitola,  zaměřená
na resocializaci vězňů - jednak důrazem na žádoucí důslednou diferenciace vězňů, která by
mohla rizika recidivy odsouzených snížit,  a dále na „Program zacházení“,  který pokrývá
hlavní  oblasti  zaměstnávání  odsouzených s cílem vytvořit  předpoklady pro  jejich  samo-
statný způsob života.  Výčet  několika  programů vhodných pro resocializaci  pachatelů ve
vězení  a  představení  specifické  sociální  hierarchie  ve  skupině  vězňů  teoretickou  část
uzavírá.

Cílem empirické části je zjistit, jaké faktory působí na motivaci odsouzených mužů
ke změně dosavadního způsobu života,  jaký význam má odborné zacházení,  vězeňské
prostředí  a  rodinné  zázemí  odsouzeného.  Autorka  zvolila  kvalitativní  výzkumný  design
založený  na  dotazování  prostřednictvím  polostrukturovaných  rozhovorů.  K  analýze
rozhovorů autorka použila metodu otevřeného kódování. Výzkumný vzorek tvořilo 12 vy-
tipovaných participantů ve věku 21 - 65 let, zařazených do režimu zvýšené ostrahy. Oceňuji
vysokou úroveň zpracování  výsledků výzkumu a závěrečnou podkapitolu zaměřenou na
srovnání výsledků výzkumu s jinými výzkumy na toto téma. V praxi českého vězeňství je
výzkum zabývající se motivací odsouzených ke změně životního stylu ojedinělý.

Citace v textu i v závěrečném seznamu literatury jsou uvedeny v souladu s poža-
dovanou normou. Marginálním nedostatkem v kontextu celé DP je nejednotná úprava pěti
zdrojů v závěrečném seznamu literatury.
Předloženou diplomovou práci Bc. Hany Kolomazníkové hodnotím jako nadstandardní po
stránce obsahové i  formální.
Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji k obhajobě.


