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Posuzovaná práce se zaměřila na zajímavou a podstatnou součást oboru sociální práce - na 

výkon profese sociálních pracovníků ve vězeňství. Autorka tuto sféru podrobně poznala ve 

své vlastní praxi, cožje z celé práce patrné a patří to kjejím největším kladům. 

Struktura práce je poměrně promyšlená, směřuje od obecných otázek definic sociální 

práce, kompetence a role sociálního pracovníka k historii a současnosti sociální práce ve 

věznicích, činnosti sociálního pracovníka ve věznici a zásadám při jednání s odsouzenými. Je 

však pravdou, že obecné definice sociální práce a sociálního pracovníka jsou vzhledem ke 

studovanému oboru možná trochu nadbytečné. Dále je práce zaměřena na zmapování 

možností sociální práce ve věznicích a limitů sociální práce ve věznicích, okrajově je zmíněna 

i práce sociálních pracovníků s drogově závislými odsouzenými, včetně historie spolupráce 

s neziskovými organizacemi při práci s drogově závislými odsouzenými. 

Praktická část předkládá výzkumnou sondu provedenou dotazníkovým šetření se 

sociálními pracovníky ve věznicích. Autorka se soustřeďuje na otázky týkající se různých 

aspektů jejich práce, spokojenosti s podmínkami a možnostmi a mapování limitů a 

problémových okruhů této práce. 

K "historické" části je možno poznamenat, že líčení poměrů za éry socialismu je poměrně 

schematické, vězeňství se tehdy jistě nezabývalo pouze (dokonce ani převážně) potlačováním 

politických oponentů režimu. Popis činností sociálního pracovníka ve vězení a nároků této 

práce je trochu formální, což je vzhledem k osobní zkušenosti autorky škoda; například oblast 

rizik by bylo možno zajímavě rozvinout (možno při ústní obhajobě práce). Kapitoly o 

možnostech a limitech SP ve vězení bylo možno využít pro formulaci hypotéz pro praktickou 

část práce. 

Nepochybně zajímavou je oblast práce s drogově závislými vězni. Dle mého názoru měla 

tato otázka potenciál na to stát se jádrem této části práce, což se bohužel nestalo. Popis 

činností v bezdrogové zóně je zbytečně stručný, čtenář by uvítal více podrobností "zevnitř" -

o programech pro drogově problematické vězně, složení této skupiny odsouzených, reakce na 

terapeutické postupy, případná zpětná vazba apod. I tyto otázky je možno nastolit při obhajobě 

práce. 



Terénní výzkum mezi sociálními pracovníky českých a moravských věznic je velmi 

prospěšný pokus o zmapování názorů této, poměrně specifické, profesní podskupiny. Výběr 

otázek byl vcelku zdařilý, vzorek necelých 80 respondentů je k podobné sondě postačující. 

V čem však předložené výsledky zklamaly, je způsob jejich prezentace. Až na výjimky není 

použita standardní forma tabulek, výsledky jsou předkládány v nepřehledných odstavcích. Ty 

sice bývají ještě interpretovány slovně, to se však ztrácí ve spleti čísel. Stále je užíváno třídění 

dle věku, délky praxe a pohlaví, což je vzhledem k velikosti vzorku nejenom nadbytečné, ale 

text to značně znepřehledňuje, Navíc jsou znaky věku a délky praxe pevně závislé, tedy by 

stačilo pro třídění používat délku praxe. V některých otázkách by bylo naopak zajímavé 

vědět, s jakým typem odsouzených konkrétní sociální pracovník pracuje (jistě se liší práce ve 

"zvýšené ostraze" od práce ve věznici s dohledem). 

V poslední části práce jsou kvalitně formulovány problémové okruhy a závěry - není jen 

zřejmé, proč je spolupráce s městskými úřady chápána jako problém, když ve výzkumu 

vychází jako vcelku dobrá. Je zde možno nalézt řadu zajímavých momentů a specifik SP 

v prostředí věznic, kupříkladu rozdílný přístup nadřízených k uniformovaným příslušníkům a 

civilním zaměstnancům. 

Vzhledem k hlubokým autorčiným osobním znalostem popisovaného fenoménu na straně 

jedné a výše naznačeným výtkám (především k formálnímu zpracování výzkumné části) na 

straně druhé doporučuji hodnotit práci jako velmi dobrou. 
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