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Předložená diplomová práce se člení na dva zásadní oddíly, a to na teoretický výklad o 

sociální práci obecně a ve vězeňství zvláště a na empirickou část (výzkum mezi sociálními 

pracovníky ve vězeňství). 

V první části diplomantka nejdříve upřesňuje cíl diplomové práce: "shrnout poznatky 

o tom, co znamená být sociálním pracovníkem v trestní justici, konkrétně ve věznicích", 

přičemž se hodlala zaměřit "na kompetence sociálního pracovníka, jeho role obecně, dále 

historii sociální práce ve věznicích, současnost, náplň činností sociálního pracovníka, ale též i 

na důležité zásady jednání s klienty". 

Pojednání na 28 stranách působí občas poněkud schematicky, heslovitě a má určitý 

frázovitý podtext (např. tvrzení na str. 15, že "Vězeňský systém do roku 1989 ... Sloužil k 

prosazování socialistických zájmů a k likvidaci nebo-li převýchově, nepohodlných lidí" patří 

do novinových či ideologicky podbarvených článků, v odborném písemnictví by však 

potřeboval větší a diferencovanější rozbor - vždyť i v době "totality" existovali vedle 

politických vězňů např. i pachatelé závažné obecné kriminality). I výklad o historii sociální 

práce ve vězeňství by si možná zasloužil větší ponor, některé pouze zmíněné informace by 

měly být hlouběji rozpracovány (např. význam zavedení individuálních programů zacházení 

s odsouzenými, význam práce Penologického ústavu, dlouhodobé úsilí osvícených pracovníků 

ve vězeňství o prosazení extramurální spolupráce - tato snaha nebyla až výsledkem sametové 

revoluce apod.). Zrovna tak nelze sociální péči o volný čas uvězněných redukovat na poučení 

pro fetující (viz str. 18). Podobně teze uvedená na str. 20, že "přes veškeré snahy sociálních 

pracovníků nelze zobecnit, zda se s rodinami odsouzených pracuje dobře, nebo ne" by měla 

být v práci více probrána, vždyť snad existují některé signály o úspěšnosti či neúspěšnosti 

zapojení rodiny odsouzeného do resocializačního procesu. Pro diplomovou práci je málo 

pouze konstatovat, že "každá rodina je svébytná jednotka, s každou se spolupracuje jinak" (i 

když je to v zásadě pravda). 

Značná pozornost Je v diplomové práci věnována problematice zneužívání 

psychotropních látek - zdá se, že se v této oblasti diplomantka nejlépe orientuje (vede 

vzdělávací aktivity v rámci programu "bezdrogové zóny". I zde však chybí vysvětlení 



některých konstatování textu. Diplomantka uvádí (str. 36), že vzdělávacích aktivit se 

zúčastňují povinně některé skupiny odsouzených, jiní se mohou akce zúčastnit ze svého 

zájmu. V této souvislosti konstatuje (ale neobjasňuje proč v tomto směru nejsou žádné 

pokusy), že "bohužel není žádná formální zpětná vazba o úspěšnosti této aktivity, sociální 

pracovník může čerpat pouze z reakcí účastníků a na základě jejich požadavků upravit 

program". Proč nejsou žádné pokusy o verifikaci účinnosti (např. po propuštění z výkonu 

trestu? 

Cílem výzkumné části práce bylo "najít odpovědi na otázky: Jak vnímají svou práci 

sociální pracovníci ve věznicích? Co vnímají jako limity své činnosti?" K výzkumu byl použit 

anonymní dotazník (30 otázek), dotazník byl rozeslán 117 respondentům - sociálním 

pracovníkům ve věznicích z nichž 77 dotazník vyplnilo (tj. přibližně velmi dobrá 

dvoutřetinová návratnost). Dotazování se zaměřilo na otázky práce sociálního pracovníka 

s klientem, na spolupráci respondenta s institucemi vně věznice a konečně na podmínky 

vlastní práce v podmínkách věznice. Z hlediska identifikačních údajů se diplomantka tázala 

po věku, pohlaví a délce praxe respondentů. 

Výsledky přinášejí celou řadu zajímavých poznatků o výše naznačených okruzích. 

Bohužel v některých případech text trpí nepřehledností, která je způsobena především 

nedostatečným využíváním grafů a tabulek (ty jsou často v textu extenzivně verbalizovány) a 

to mnohdy na úkor dostatečné interpretace a kvalifikované diskuse. Nepřehlednosti také 

přispívá uvádění údajů pouze v absolutních četnostech, mnohdy by byly daleko zajímavější 

relativní četnosti či průměry, mediány atp. 

A tak lze za nejhodnotnější část práce považovat závěry, kde diplomantka výsledky 

zjišťování vhodně zobecňuje a činí je zajímavějšími. Projevuje zde též znalost prostředí o 

kterém referuje. 

Závěr: Diplomovou práci hodnotím jako potřebnou pro praxi. Autorka shromáždila 

značné množství použitelných empirických údajů, bohužel ne vždy je vhodně prezentovala. 

Též v teoretické části práce postrádám některé vysvětlující komentáře a úvahy. Navrhuji práci 

přijmout k obhajobě a podle jejího průběhu ji hodnotit známkou velmi dobře až dobře. 
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