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 Předmětem diplomové práce je problematika výkonu trestu odnětí svobody matek s dětmi 

do tří let věku a možného preventivního působení tohoto opatření ve vztahu ke způsobu života 

matky s dítětem po propuštění z vězení. Autorka realizovala vlastní výzkum vedený metodou orální 

historie na specializovaném oddělení pro odsouzené matky nezletilých dětí ve Věznici Světlá nad 

Sázavou. Vzhledem ke zvolenému prostředí (výkon trestu odnětí svobody) a důvodům zřízení 

specializovaného oddělení (zachování zdravého emočního a psychického vývoje dítěte) se 

diplomantka věnuje problematice vězení v širším smyslu, tématu stigmatizace, sociálně 

psychologickým aspektům bytí ve společnosti a emočnímu a psychickému vývoji dítěte v prvních 

letech života v souvislosti s vazbou na matku jako jedinečnou osobu. 

 Magisterská práce je vcelku vyváženě rozdělena do tří částí: teoretické, metodologické a 

praktické. V teoretické části se autorka soustředí na vězení jako trestající a napravující instituci, na 

problematiku uvěznění v souvislosti se stigmatizací, především otázku zvládání stigmatu ve spojení 

se sociální identitou jedince ve veřejném životě, ale i vyloučením ve smyslu záměrného odmítnutí 

společenských norem. Dále se zde stručně věnuje tématice ženského vězeňství v historické 

perspektivě a částečně také v mezinárodním měřítku. Podrobně představuje vězení ve Světlé nad 

Sázavou a jeho speciální program určený pro odsouzené matky a jejich děti do tří let věku. A v 

neposlední řadě se autorka zaměřuje na psychický a emoční vývoj dítěte a působení sociálního 

prostředí na tento vývoj. 

 V  metodologické části autorka vymezuje vlastní výzkum vedený metodou orální historie a 

ukazuje na problémy, které se mohou během výzkumu vyskytnout, a které není badatel schopný 

předem nijak odhadnout a připravit se ně. Představuje zde svůj hlavní výzkumný cíl, jak ovlivňuje 

možnost odsouzené matky mít u sebe ve výkonu trestu dítě do tří let její další asociální chování, 

respektive zda nepřetržení vztahu mezi matkou a dítětem může přispět k prevenci asociálního 

chování matky po propuštění z výkonu trestu. Zároveň se zaměřuje do jaké míry tato skutečnost 

působí preventivně při možném ohrožení dítěte sociálním vyloučením. Cenná je z mého pohledu 

reflexe výzkumu, který byl jedinečný s ohledem na fakt, kde se realizoval a za jakých podmínek. 

Autorka se musela během výzkumu vyrovnat s nepříznivými okolnostmi, které jí znemožnily 

dokončit výzkum klasickým orálně-historickým rozhovorem a musela se uchýlit k náhradnímu 

řešení písemné korespondence s narátorkami. V této části se autorka soustředí ještě na sepjetí orální 

historie a psychologie, především z hlediska rozhovoru jako určité formy terapie a vymezuje shody 



a rozdíly v práci psychologa a orálního historika. 

 Praktická část představuje výsledky výzkumu, tedy analýzu čtyř realizovaných rozhovorů s 

vybranými narátokami. Zároveň byly do analýzy zahrnuty i poznatky z rozhovorů s vychovatelkou, 

sociální pracovnicí a psycholožkou. Z této analýzy podle autorky vyplývá, že možnost 

preventivního působení pobytu na specializovaném oddělení pro matky s dětmi a zachování vazby 

mezi matkou a dítětem v prvních letech života dítěte velmi úzce souvisí s matčinou osobností a 

samotný pobyt na tomto oddělení ani intenzivní podpora vztahu k dítěti a péče o něj nemusejí vést 

ke změně chování matky. 

 Tato práce měla být podle slov autorky počáteční fází vlastního dlouhodobého výzkumu, a 

tudíž neaspiruje na nějaká objektivní zjištění, ktera by předpokládala několikaletou systematickou 

práci. Seznam prostudované odborné literatury odpovídá originálnosti zvoleného tématu. I když 

kladně hodnotím interdisciplinární přístup, autorka podle mého názoru až příliš preferuje 

psychologický přístup na úkor historického, viz jen stručný nástin vývoje ženského vězeňství 

čerpaného převážně z webového serveru totalita.cz. Bylo by užitečné, kdyby ve svém výzkumu 

nadále pokračovala a doplnila jej třeba o komparaci se zkušenostmi odsouzených žen-matek i v 

minulosti.  Sama autorka si však v závěru práce uvědomuje, že v dalším výzkumu by se měla 

zaměřit i na otázku, jak byla vnímána role matky v různých společenských vrstvách v jednotlivých 

historických etapách. 

 Diplomantka zpracovala svou magisterskou práci na odpovídající úrovni. Doporučuji práci 

přijmout k obhajobě a navrhuji její hodnocení stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 17. října 2010     Mgr. Petra Schindler-Wisten, PhD. 


