
POSUDEK OPONENTA NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Studentka: Eva Jiřelová
Téma: Práce sociální pracovnice ve vězeňských zařízeních ČR
Oponent: Mgr. Jana Poláčková

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části seznamuje 
s vězeňstvím, hlavní pozornost je věnována sociální pracovnici ve věznici. Hlavním splněným 
cílem práce bylo zjistit funkčnost pozice sociální pracovnice. Výzkumným šetřením bylo 
zjišťováno, jak sami odsouzení vnímají  sociální pracovnici, jestli vědí, s jakými problémy se 
na ni mohou obrátit, jaké mají odsouzení v současné době zázemí a další informace o 
odsouzených. Autorka využila i rozhovor se sociální pracovnicí. Výzkumné šetření probíhalo 
ve věznicích Rýnovice a Valdice.
V prvních kapitolách se autorka věnuje přehledně základním informacím o vězeňství v ČR, 
jeho transformaci po roce 1989, profesní etice, uplatňování trestního práva. V dalších 
kapitolách popisuje jednotlivá stádia trestného činu. Ve druhé kapitole se studentka zabývá 
přímo vazbou / trvání vazby, práva  a povinnosti obviněných/. Obsahem třetí kapitoly je 
VTOS, práva povinnosti odsouzených, zaměstnávání odsouzených, činnosti důležitých 
pracovníků věznice.
Zvláštní obsáhlejší kapitola je věnována osobnosti sociálního pracovníka- informuje, kde je 
možno sociální práci vystudovat na VŠ, jak ve věznici působí, co vše je náplní jeho práce. 
Duchovní služby ve věznici jsou obsahem další kratší kapitoly, stejně jako kapitola o 
psychických a sociálních důsledcích VTOS. Autorka se též zmiňuje o vězeňském násilí, o 
práci se specifickými skupinami odsouzených, o mladých pachatelích. Zajímavou je kapitola 
a názvem „Pachatelé s dlouhodobými tresty vězení“ Studentka neopomněla věnovat 
pozornost i ženám ve vězení. Oceňuji, že autorka zmiňuje i projekt „Děti vězněných rodičů“. 
Zabývá se též drogově závislými ve výkonu trestu a programem zacházení. Teoretickou část 
považuji za zdařilou- vcelku vyčerpávajícím způsobem podává informace o věz. 
problematice.
Stylisticky je práce na odpovídající úrovni, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, práce 
vystihuje podstatu problematiky vězeňství v docela rozsáhlé formě. Oceňuji, že autorka 
využívala bohaté odborné literatury a časopisu České vězeňství.
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jakou funkci plní sociální pracovnice se věz. zařízeních, 
jak svoji funkci vnímá sama a jak ji vnímají odsouzení. Byly zvoleny 3 hypotézy, metoda 
dotazníkového šetření a rozhovor se sociální pracovnicí. V praktické části též autorka 
popisuje přímo věznici Rýnovice a Valdice, čímž dokresluje celý problém. Výsledky 
dotazníkového šetření jsou zpracovány přehledně graficky. Dotazník obsahuje 23 otázek, což 
je vyčerpávající. Interpretace výsledků je však stylisticky neobratná. Na práci je cenné, že 
studentka skutečně vykonávala praxi ve věznici Rýnovice.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VÝBORNĚ až VELMI DOBŘE.

1/ Jak hodnotíte současnou situaci v českých věznicích?
2/ Uveďte svůj postoj k trestu smrti.
3/ Jak hodnotíte projekt „ Děti vězněných rodičů“ ?
4/ Jak byste mohla práci využít v praxi?


