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Předložená práce popisuje činnost duchovních v českých věznicích, a to jak z pohledu jejího 

legislativního zakotvení, tak z obsahové stránky. Teoretickou část autorka doplňuje popisem výsledků 

vlastní ankety, kterou uspořádala mezi čtyřmi vězeňskými kaplany a jejich 27 klienty. Práce má 

logickou strukturu – úvodní kapitoly se zabývají historií vězeňské pastorace, současným legislativním 

rámcem, osobností duchovního a činností občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP). 

V závěru nás autorka seznamuje se svojí anketou a jejími výsledky. 

Po formální stránce je práce celkem dobře zvládnutá, většinu pravopisných chyb z minulé verze 

autorka opravila, některé však zůstaly (např. s. 43 „aby se dali utvořit kategorie…“). Za závažnou 

nedůslednost považuji odkazy na zdroje, v nichž je uvedeno pouze dílo, ale nikoli strana – tuto chybu 

autorka neodstranila, přestože na ni byla upozorněna v minulém posudku.  

Stejně tak se autorka ani nepokusila opravit závažný obsahový nedostatek, který jsem v minulém 

posudku formuloval takto:  Hlavní problém práce vidím v myšlenkové závislosti autorky na několika 

málo zdrojích, které ve svém textu parafrázovala, aniž by se pokusila o formulování vlastních pohledů 

a myšlenek. Jednotlivé kapitoly jsou tak spíše přepisem vybraných kapitol z uvedené literatury (příp. 

internetových zdrojů) než vlastním rozborem dané problematiky. Rovněž cíle práce – zjištění, jaký vliv 

má na osoby ve VTOS práce duchovních – bylo dosaženo jen ve velmi nepatrné míře.  

Kromě opravy některých drobných chyb se nová verze liší od původní pouze dvěma podkapitolami, 

které do ní byly vloženy: 2.3.3 Svátost smíření a 2.4.1 Gaudium et spes. Není však jasné, co autorku 

vedlo právě k těmto tématům, neboť žádné z nich neuvádí do kontextu s vězeňskou pastorací. 

V prvním případě podává základní katechismové informace, navíc s využitím pouze dvou lidových 

popularizačních příruček, které nelze považovat za odbornou literaturu. Ve druhém případě shrnuje 

obsah jednotlivých částí koncilní konstituce. 

V takto upravené bakalářské práci nevidím žádnou vyšší kvalitu než ve verzi původní, navzdory 

jasným instrukcím, které byly obsaženy v obou posudcích. Jelikož první verze práce byla komisí 

hodnocena jako nedostatečná, nemohu ani tuto verzi doporučit k obhajobě. 
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