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1. Obsah a struktura práce 

Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat současný stav penitenciární 

a postpenitenciární péče, a to s důrazem na vzdělávání a pracovní uplatnění 

uvězněných. Tyto aspekty si autorka vybrala proto, že významně souvisejí 

s procesem následné reintegrace jedince do společnosti a jsou také dlouhodobě 

předmětem autorčina zájmu. 

Autorka při zpracování tématu použila kompilaci pramenů odborné literatury, 

platných zákonů a vyhlášek České republiky a aktuálních statistik o současné 

podobě českého vězeňství. Domnívám se, že autorka vhodně využila i své 

zkušenosti, které nasbírala ve spolupráci s Diecézní charitou v Českých Budějovicích 

v rámci dobrovolnického programu „Vězeňská korespondence“. Téma bakalářské 

práce odpovídá odbornému zaměření katedry andragogiky a personálního. 

 

2. Odborná úroveň 

Předložená práce mapuje současný stav penitenciární a postpenitenciární péče. 

Autorka se postupně věnuje současné podobě vězeňství, jejímu pojetí a druhům, 

probační a mediační službě, pachateli trestného činu z pohledu psychologie. Nosnou 

částí práce jsou kapitoly tři a čtyři věnované penitenciární a postpenitenciární péči. 

Poslední kapitola je pak věnována vzdělávání a pracovnímu uplatnění v jednotlivých 

věznicích v ČR. Práce v závěru přináší autorčiny návrhy a doporučení. 

 

3. Práce s literaturou 

Bibliografické citace, bibliografie a stejně jako jejich seznam reflektují platné 

bibliografické normy.  

Soupis bibliografických citací a bibliografie uvádí v souhrnu 44 literárních zdrojů a 

to včetně požadovaných cizojazyčných pramenů, což je pro tento druh vědeckých 

prací více než vyhovující.  



Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky vědecké 

práce.   

 

4. Grafické zpracování 

Text bakalářské práce je zpracován velmi přehledně a jasně. Mám však 

připomínku ke grafické úpravě, neboť tabulky uvedené v textu nejsou řádně 

označeny (chybí název, případně zdroj). 

 

5. Jazyková úroveň 

Předložená bakalářská práce je po jazykové stránce zpracována takřka 

bezchybně. Mohu s jistotou konstatovat, že autorka užívá v rámci své práce bez 

problémů odborné termíny a pojmy. Práce je psána srozumitelným způsobem a 

přináší čtenáři vhled do dané problematiky. 

 

6. Podněty k rozpravě  

Otázky: 

1. Vysvětlete pojem penitenciární péče. 

2. Jaké jsou možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění v současných věznicích 

v ČR? 

 

7. Závěrečné hodnocení 

Předložená práce je napsána čtivě a přehledně. Autorce se podařilo postihnout 

dané téma a dosáhnout stanovených cílů. Vzhledem k tomu, že práce splňuje 

požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji, aby se předložená bakalářská 

práce stala předmětem obhajoby. 

Návrh hodnocení práce: velmi dobře 
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