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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí):
1) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty;

Autorka je velmi dobře a široce obeznámena s existující recentní českou odbornou literaturou 
věnovanou vězeňství. Svoje téma formulovala na základě této znalosti tak, že našla touto literaturou 
nepokryté pole, a k jeho uchopení použila nejen aparát penologie – což dělají právě ti ostatní 
odborníci přes vězeňství –, ale taky veřejné politiky, čímž vytvořila analýzu, která je spolehlivě 
nová a originální.
Práce má na to, že je „pouze“ magisterskou diplomkou, poměrně značný potenciál. Lze se z ní 
hodně dovědět z hlediska faktografie, ale zároveň dostane alespoň jedním určitým metodickým 
způsobem vytvořenou odpověď na poměrně zásadní otázky. Autorka neulpěla ani na repetici teorií a 
konceptů, ani se nenechala unést vlastním „analytickým přístupem“.

2) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení;
Vysokou úroveň dobře dokládá už úvod práce. Od citování neurčitého lidového povědomí, 
předsudků a mýtů autorka přesně rozkrývá problémy, člení je na dílčí výzkumné otázky, a po 
provedené analýze z hlediska čtyř typů veřejného zájmu (ke každému volí jeden nebo dva 
empirické zdroje) je schopna poskytnout zřetelnou odpověď na každou z nich. Opět: tuto 
provázanost 1) otázky, 2) analytického nástroje a příslušné akce, 3) odpovědi se podařilo zvýraznit 
teprve v průběhu konzultací, ale já tuto „jednoduchost“ vysoce oceňuju jako důkaz poctivosti a vůle 
psát přesně, strukturovaně a neblábolit.

3) Strukturace práce;
Struktura práce procházela poměrně zásadním vývojem. Na počátku byl znát zřetelný autorský 
záměr, ale ne příliš přesně a výstižně se zhmotňoval v navržené struktuře. V průběhu diskusí a pod 
nátlakem školitele byla struktura několikrát přepracována, zjednodušena a „zesílena“ tak, že nyní je 
architektura a sled jednotlivých částí mnohem logičtější, přehlednější, a za sebe soudím, že i věcně 
správnější. Zvláště v práci s členěním kapitol a podkapitol do více úrovní (a jejich omezením) byla 
odvedena velmi náročná a mimořádně poctivá práce. Nadále však platí, že struktura otázek, 
aplikovaného konceptu (různé dimenze veřejného zájmu), přiřazených metod pro empirické šetření, 
a formulace výsledků – je vlastně pořád velmi složitá, a i přes dosažené zjednodušení to není žádný 
banální lineární popis nějakého fenoménu.

4) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;
Z tohoto hlediska práci hodnotím rovněž jako nadprůměrnou. Výrazně se projevuje autorčina 
důkladná znalost studovaného prostředí, obrovské kvantum načtené literatury, díky čemuž se z té 
práce do jisté míry vytrácí „studentský“ charakter. Z faktografického hlediska a rozumění matérii 
patrně není co vytknout.



5) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů;
Je třeba ocenit střídmě a zdrženlivě aplikovaná teoretická východiska. Nikde se neobjevuje 
samoúčelný popis existujících teorií a konceptů, které by pak v práci ale vůbec nebyly využity, což 
je běžnou chybou studentů. Použití aparátu penologie (kvůli nutnosti znát terminologii a vývoj 
vězeňství) a veřejné politiky (pro definici a operacionalizaci veřejného zájmu a jeho různých forem) 
je naprosto v pořádku; nevím, jaký další teoretický instrument by pomohl navazující analýze.

6) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod;
Nedokážu plně posoudit práci při diskursivní a obsahové analýze, ale jedná se o přiměřený nástroj 
tam, kde se mapují názory, mínění a postoje lidí – ať odborníků, laické veřejnosti, politiků i 
zaměstnanců vězeňské správy. Samozřejmě je na zváženou, zda četnost a ladění nadpisů článků 
v odborném periodiku a jejich kódováním zachycená výpověď je dostatečně přesvědčivým 
způsobem, jak zjistit postoj odborníků k tomu, jak vnímají veřejný zájem – sám o tom spíš 
pochybuju. Zároveň je však třeba vidět, že taková polemika už je legitimní akademickou otázkou, 
ne příznakem selhání autora práce.

7) Využití literatury a dat;
To je vysoká laťka pro ostatní studenty – jednak proto, že se pracuje se skutečnými daty ve velkém 
objemu, v této souvislosti evidentně nikdy předtím nezpracovanými, jednak proto, že autorka 
smysluplně použila i publikace, které vyšly jen několik měsíců před dokončením vlastní práce.

8) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.).
Velmi dobré. Nalezené chyby jsou zcela marginální a je jich pár, oproti předposlední verzi práce 
(kde jich byla spousta) autorka věnovala obrovské úsilí na jejich odstranění.

Celkové shrnutí: Kateřina Ježková svou diplomkou trochu poškodí své kolegy, neboť nasazuje velmi 
vysoký standard. Mnozí pak ve srovnání s její prací projdou jen těžko. Samostatnou známku by si 
zasloužila obrovská a dnes nevídaná poctivost a důkladnost ve vyrovnávání se s otravnými 
připomínkami konzultanta a s jejich zapracováváním. Výsledkem je práce, která může klidně sloužit 
k publikování jednoho či několika článků v odborných časopisech.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „výborně (1)“.
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