Posudek na rigorózní práci

Mgr. Hana KUŠNÍROVÁ
VLIV TRESTNÉ ČINNOSTI ODSOUZENÝCH ŽEN
A JEJICH POBYTU VE VÝKONU TRESTU
NA VNÍMÁNÍ VINY A SMYSLUPLNOSTI ŽIVOTA

Problematice odsouzených žen není věnována zdaleka taková
pozornost, jakou by si zasluhovala. Existují pouze ojedinělé monografické studie či
výzkumné sondáže a statické analýzy. V současné době je práce specialistů
(psychologů, pedagogů, vychovatelů, sociálních pracovníků)
navíc negativně
ovlivňována jistou stagnací metod a forem ovlivňování odsouzených obecně. Důraz
je kladen především na bezpečnostní, technické a administrativní oblasti. Vyjít
z tohoto svazujícího rámce bývá pro specialisty velice nesnadné. Lze jen uvítat téma
předložené rigorózní práce, v němž autorka zúročila svoji dlouholetou zkušenost
v zacházení s ženami odsouzenými k výkonu trestu odnětí svobody.
Rigorózní práce má teoreticko empirický charakter. V rozsáhlé teoretické
části práce mapuje autorka na základě literárních pramenů pojetí viny, trestu, lítosti,
odpuštění , odpovědnosti a smysluplnosti bytí z hlediska křesťanského, filozofickopsychologického a právního. Uvedené kategorie tvoří jednotlivé kapitoly, v nichž
jsou v logické posloupnosti prezentována teoretická východiska a možnosti jejich
využití v současná penitenciární praxi. Za velice přínosné a „osvěžující“ lze
považovat doplňování textu o příklady z profesní praxe autorky a samotných
odsouzených žen.
V empirické části práce se pokusila autorka
sledovaná teoretická
východiska ověřit u konkrétního souboru odsouzených žen. S řadou z nich také
dlouhodobě pracovala. Základním předmětem výzkumu se staly dvě skupiny žen
odsouzených za násilnou a majetkovou trestnou činnost, které byly následně členěny
do dalších podskupin . V této souvislosti oceňuji čistotu výběru sledovaného souboru.
Cíl výzkumu je koncipován do šesti pracovních úkolů. Popsány jsou použité metody,
soubor vyšetřovaných žen, postup při práci s materiálem: Získané výsledky jsou
adekvátně statisticky zpracovány. Jejich prezentace je věcně správná, ale poněkud
nepřehledná (osm podskupin v rámci šesti pracovních úkolů). Výsledné grafy,
korelace, F test a t-testy jsou uvedeny v přílohové části práce.
V kapitole „Diskuse“ jsou systematicky uvedeny analýzy jednotlivých
stanovených pracovních úkolů, včetně reálných návrhů na jejich využití v praxi.
V této souvislosti dokumentují složitost a náročnost práce psychologa ve sledované
oblasti dvě kazuistiky (uvedeny v Přílohách) odsouzených žen za násilnou a
majetkovou trestnou činnost.

Závěr
Předložená rigorózní práce představuje ve svém celku velice zdařilý
samostatný počin
jak v oblasti teoretické, tak empirické. Autorka prokázala
schopnost cíleně využívat literární prameny, adekvátním způsobem realizovat
výzkumnou sondu a s kritickým náhledem zpracovat a interpretovat získané
výsledky. Teoretické znalosti a bohaté praktické zkušenosti umožnily autorce
zpracovat studii podnětnou a přínosnou pro specifickou oblast penitenciární
psychologie.
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