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Jak patrno z názvu práce, student se zabývá otázkou srovnání vybraných charakteristik klientů 

a klientek o.s. Naděje za účelem testování hypotéz, že se klienti, kteří uvedli propuštění 

z vězení jako důvod svého příchodu do o.s., nachází ve složitější situaci a obecně se liší od 

klientů, kteří tyto důvody neuvedli. Za tímto účelem vypracoval bakalářskou práci 

s teoretickým úvodem a posléze se zaměřil na analýzu už exitujících dat z výzkumu, které mu 

poskytl vedoucí práce.  

Práci hodnotím jako povedenou, student je „střízlivý“ pokud jde o závěry, které mu datový 

soubor umožňuje vypracovat, práce se též dotýká všech podstatných aspektů vybrané 

problematiky. Práce působí kompaktně a skutečně dobře popisuje a analyzuje vybraný 

problém, což je jistě i díky solidnímu metodologickému základu. 

Následující připomínky jsou proto převážně formálního charakteru: 

- Teoretická část je poněkud příliš rozsáhlá, zvlášť odkazování na Luckmanna a Bergra 

mi přijde ne vždy patřičné, jelikož něco, co bylo míněno jako vztahující se na celou 

populaci, student příliš přímo aplikuje na dost specifickou skupinu. Uvítala bych, na 

příklad, teoretické zakotvení v literatuře vztahující se přímo na vězeňskou populaci, 

případně na bezdomovce.   

- Tabulky a grafy nejsou očíslované, nejsou pojmenované a chybí zdroj. 

- U internetových odkazů, jednak chybí datum poslední návštěvy, jednak není odkaz na 

konkrétní stránku, ze které je informace stažena, pouze vždy domovská stránka. 

- Co znamená výraz pozitivní sankce? Není sankce vždy vázána na trestání? 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně (1). 
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