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Předloženou práci lze směle označit za mezioborovou. Autorka kombinuje metodu orální historie na 

v zásadě nehistorickém, ale výrazně sociologickém a psychologickém tématu. Základní premisou je 

vliv na matku a dítě do tří let v době výkonu trestu matky v nápravném zařízení. Práci rozdělila na  

teoretickou, metodologickou a praktickou (empirickou) část. Aplikace metod orální historie (s 

nutným vědomím, že při výzkumu tohoto typu nejde o psychoanalytickou práci, ale čistě o sběr dat 

a faktů za účelem dalšího využití) na sociální tématiku jako je vězeňství, ale také další sociální 

motivy ze života současné společnosti jako kriminalita, prostituce, nezaměstnanost atd., jsou v 

našich podmínkách stále ještě málo časté a mezi širší veřejností v zásadě neznámé. Navíc je třeba 

předloženou práci nahlížet v zásadě jako začátek výzkumu, který, jak autorka v textu opakovaně 

dokládá, má potenciál na mnohem rozsáhlejší záběr.  

 V teoretické části práce se diplomantka zaměřila na vymezení problematiky vězeňství s 

přihlédnutím na ženy, které se v nápravných zařízeních ocitají a také následně na matky, které musí 

při výkonu trestu tak či onak řešit otázku vazeb a vztahu ke svým dětem. Mapuje také vývoj 

oddělení pro matky s dětmi ve věznici ve Světlé nad Sázavou, srovnává koncepci tohoto zařízeni s 

obdobnými projekty v Polsku a Německu a nastiňuje možnosti dalšího vývoje pro futuro. Nechybí 

zde ani kapitoly věnované dítěti a jeho psychickému a emočnímu vývoji do tří let nebo 

problematice stigmatizace vězněných.  

 Metodologická část práce pak vytyčuje zkoumané hypotézy, představuje problémy a jejich 

řešení (případně jeho nemožnost), se kterými se autorka při návštěvách vězení a vedení rozhovorů s 

narátorkami setkávala. Zásadní v tomto ohledu je, že posílena svými znalostmi psychologie a 

psychoanalýzy dovedla tuto stránku kontaktu s vězněnými ženami odmyslet a zaměřila se čistě na 

rozhovor vedený metodami a postupy orální historie.   

 Poslední třetinu práce tvoří praktická část, kde autorka představuje 4 narátorky svého 

výzkumu, dvě pracovnice věznice ve Světlé nad Sázavou a jejich odpovědi na otázky, které jim 

kladla – otázky po vztahu k vlastní minulosti i budoucnosti, roli matky a vztah k situaci, ve které se 

ocitly a jakou roli v ní hraje jejich mateřství či možnost věnovat svému dítěti i při výkonu trestu. 

Zde je nejvíce patrné, že získaný materiál a autorčin odborný vklad do práce jsou nosné i pro 

případný další výzkum. Zde také autorka demonstruje, s jakými úskalími se musela při realizaci 

rozhovorů potýkat – především ze strany vedení věznice (spíše je ale konstatuje, než by pro účely 

práce zbytečně hodnotila či dokonce soudila).  

 Diplomantka se v několika místech v textu dopouští vychýlení z odborného stylu, který je pro 



diplomní práce nutný, nicméně nejde o výskyt nijak fatální. Například na straně 39 tvrdí, že určité 

pocity vězněných „sdílí i personál (alespoň podle rozhovoru s psycholožkou a vychovatelkou)“. 

Nicméně tento fakt nedokládá žádnou citací. Na straně 63 zase píše, že se ve vězení „ocitla jako 

Alenka v říši divů“, což je jistě přiléhavé, nicméně výrazně publicistické vyjádření situace. Nebo na 

stejné straně obrat, že „příchozí zvenku není problém“, tedy formulace výrazně hovorová.  

 Autorka v závěru práce a pomyslně tedy také v závěru počáteční fáze svého výzkumu 

konstatuje, že kdyby znala detaily a dovedla odhadnout komplikace, které ji (jak je u metody orální 

historie běžné) při vedení rozhovorů čekají, postavila by výzkum jinak. I tak její první vklad do této 

tématiky a její využití metod a postupů orální historie a jejich osvojení lze hodnotit velmi kladně. 

Navíc už z prvního získaného vzorku dovedla autorka vyvodit a především doložit, že zařízení jako 

je to ve věznici Světlá nad Sázavou bezpochyby prospívá psychickému vývoji dítěte, které se tak 

vyhne deprivaci z odtržení od matky v raném věku. V úvahu podle získaných informací přichází 

také (alespoň podle vedených rozhovorů) patrný vliv na matku, která se zde často poprvé ocitá v 

pocitově stabilním prostředí a začíná se zabývat vlastní minulostí i perspektivou do budoucnosti 

(všechny narátorky jednoznačně potvrdily při úvahách o své budoucnosti vazbu na dítě). 

Nepřerušení vazby matka-dítě tak nakonec nemusí působit jen jako prevence další trestné činnosti 

matky, ale také jako šance pro potomka, aby se ve svém životě tretsné činnosti také vyhnul.  

 Práci po zvážení všech aspektů doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 
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