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Název práce: Jak se projevuje totální instituce v životě vězně odsouzeného na doživotí 
 
Vedoucí práce: PhDr. Olga Šmídová, PhD. 

Oponent/tka: PhDr. Mgr.  Kurucová 

Navržené hodnocení: velmi dobře  
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Hlavní cíl práce, jímž je podle mého morální a organizační řád instituce, morální kariéra, tedy 
působení instituce na „klienty“ a proměna identity dlouhodobě odsouzeného, je podle mého málo 
„vypíchnut“ a poněkud zamlžen koncepty každodennosti. Na druhé straně i ty jsou pro práci 
relevantní. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Ano, autorka vybrala relevantní literaturu jak domácí, tak zahraniční včetně cizojazyčné. 
Konzultovala ji nejen se sociology -  odborníky na teorii a metody, ale i s vězeňskými psychology a 
odborníky v oblasti vězeňství. 
Vizte seznam literatury.  
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Diplomantka použila data, která byla dostupná, tedy data z druhé ruky, neboť přístup do terénu 
věznice a rozhovory s vězni jí nebyly z pochopitelných důvodů povoleny. Velmi přínosné a 
zajímavé jsou rozhovory s lidmi, kteří s vězni pracují či jim pomáhají, s odborníky-praktiky. Také ty 
podrobuje analýze, aby porovnala chápání identitní konverse vězňů pod vlivem totální 
institucionalizace jejich osoby a osobnosti z hlediska reprezentantů instituce a sebe-reflexe 
z hlediska vězňů samotných. 
Analýzu by bylo možné prohloubit a zjemnit použitím sofistikovanějších metod, autorka  jde píše 
po obsahu sdělení, neboť využila metody k´dování v duchu GT. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
V Závěru jsou bohužel jen velmi obecná tvrzení, ale v závěry a tvrzení, ke kterým došla 
v jednotlivých kapitolách tento nedostatek kompenzují. Tvrzení jsou opřena o empirická data anebo 
odkazem na argumenty odborníků na tuto oblast.  
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5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Ano 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?   
    
Odpovídající 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

V práci jsou vedle relevantních teoretických směrů od labelling dále přes fenomenologii ke 
konstruktivismu zbytečně vyloženy i esencializující, které jsou podle mne neužitečným rámcem 
výkladu dat. Jak je relevantní Freud?  
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Dominantní diskurs státní moci je ve své governmentalitě buď zcela bezmocný, neboť reálně 
neprosazuje nápravu a resocializaci ani pro běžné recidivisty, aby se úspěšně začlenili a 
„normalizovali“, natož dlouhodobě odsouzené. Pak je to třeba reflektovat, ale není zde důležité co 
diskurs veznění a  „nápravy“ tvrdí že dělá (deklaruje), ale co skutečně dělá slovy. 

 
Celkové hodnocení práce: 
 
Velmi dobře.  
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