
Univerzita Karlova V Praze - Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy afilosofieM. D. Rettigové 4, 116 39 Praha l

Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno studenta: Hedvika Hlaváčková
Název práce: Základní lidská práva a výkon trestu odnětí svobody
Jméno oponenta: PhDr. Věra Jirásková, PhD.

Nad průměr Průměr Pod Průměr
Hodnocenítématu samého (bez ohledu na studenta)
lNakolik je téma práce aktuální?

Š

X
l

Jak náročné je téma na teoretické znalosti? X
Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci V X
terénu?
Nakolik je dostupnost podkladových materiálů obtížná? X
Slovní hodnocení:
Téma základních lidskýchpráv je jak obecně tak především v otázce jejích naplňování vždy
aktuální. T0 platí i pro oblast, kterou si autorka zvolila za téma své bakalářské práce, tj.
lidská práva v souvislosti s výkonem odnětí svobody - tím spíše, že zde existuje dost
stereotypů, mnoho různých představ, medializaci í předsudků. Proto je žádoucí a potřebná
konkrétní informovanost o této problematice a o jejím reálném stavu. To by však obnášelo
také provedení nějakého průzkumu, srovnání, dotazníku a jeho vyhodnocení event. šetření či
využití např. Řízeného rozhovoru. V tomto smysluje téma náročné i na praktické zkušenosti
(„práce v terénu ").
Hodnocenízpracování tématu studentem
1 Jak hluboce autor téma analyzoval?

v

X
Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?

i

X
.Jak zdařilé autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu? X
žNakolik autor naplnil vytčený cíl práce? X
Slovní hodnocení:
Vzhledem k velkým nárokům na seriózní, odborné a analytické zpracování tématu, je třeba
předloženou práci posuzovat ve vztahu k vytčenému cíli. Ten autorka formuluje takto:
"Záměrem mé bakalářské práce je z pozice subjektu nacházejícího se vně prostředí co
nejobjektivněji popsat a zhodnotit podmínky pro výkon trestu odnětí svobody v českých
věznicích, přičemž východiskem je zaměření na práva odsouzených v konkrétní věznici a
pokus navrhnout jistá řešení pro případná zlepšení. " (viz Úvod, s. 7)
Formulace cíle je dobrá, ovšem její ambicí autorka nenaplnila. K "co nejobjektivnějšímu" (?)
popisu by bylo nutno nějakého empirického výzkumu a "zhodnocení" únodmínek pro výkon
trestu) autorka neuvádí vůbec. Popis není zhodnocení. Rovněž autorkou avizovaný 'pokus
navrhnout jistá řešení pro případná zlepšení" je v celé práci redukován na formulaci v
Závěru, kde autorka uvádí: "Své návrhy jsem jíž uvedla v odstavci o problémech českého
vězeňství čímž odkazuje napředcházejícístránku Závěru (l), kde vjednom odstavcijmenuje
všeobecněznáme' problémy (viz s. 44).
Metoda deskrípce, komparace a "sekundární analýzy" (?) k naplnění autorkou stanoveného a
formulovaného cílepráce nestačí.



Hodnocení struktury a obsahu práce
Nakolik je struktura práce logická a přehledná? X
Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných pramenů? X '

ÍNakolik dostatečně a funkčně vybavil autor práci daty, X
tabulkami, grafy, přílohami apod.?
Nakolik jsou závěry práce jasné a přiměřené?
Nakolik přináší autor vlastní názor a příspěvek k tématu?
Slovní hodnocení:
Autorka ve svépráci využívá dostupnýchpramenů, uvádí konkrétní data (zvláště v druhé částí
svépráce) a tgzbavilapráci přílohovou částí. Tabulky a gray?práce neobsahuje. Závěrypráce
(vízpředcházející) autorka neformuluje Úejí Závěr do značné míry opakuje Uvod) a vzhledemk absenci vyjádření vlastního názoru a hodnotících stanovisek nelze posoudit ani položku
"vlastnípříspěvek k tématu. "
Hodnocení formy a stylu práce
Jaká je formální úprava práce? X

l

Pracuje autor správně s odkazy a citacemi? X
'ř

Jaká je stylistická úroveň práce? X
Slovní hodnocení:
Formální úprava předložené práce splňuje formální nároky kladené na psaní bakalářských
prací. Autorka uvádí odkazy na odbornou literature, dokumenty a jiné zdroje, z nichž
čerpala. Často používá dlouhých citací.
Další hodnoceníči připomínky a otázky k obhalobě:

l. Může autorka obhájit své tvrzení na s. ll, že “T. G.Masaryk byl jediný teoretik
demokracie ve střední Evropě?”

2. Jak autorka vysvětlí, resp. co myslí antinomickou formulaci na s. 23:
“Vychovatel tedy není odborným pracovníkem, ale v týmu odborných
pracovníků je členem?”
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