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Jana Zástěrová si zvolila pro svou bakalářskou práci nesporně zajímavé téma. Motivací pro 

jeho výběr byla praxe v občanském sdružení Vězeňská duchovenská péče, která autorku 

zaujala a chtěla proto reflektovat své zážitky zkušenosti. 

Jako cíl práce si autorka stanovila zjištění, jaká je motivace odsouzených ke spolupráci 

s duchovní službou a zda má tato spolupráce na odsouzené vliv. Tomuto cíli odpovídá i 

zvolená struktura práce – kapitoly 1 -3 představují obecná východiska k tématu, kapitolu 4 

tvoří anketa, ve které se autorka obrátila na 27 odsouzených a 4 vězeňské kaplany.  

První tři kapitoly jsou věnovány historii vězeňství a duchovní služby, problematice práce 

duchovního ve věznici a občanskému sdružení Vězeňská duchovenská péče, které v České 

republice tuto činnost zajišťuje. Jsou zpracovány na základě relevantních zdrojů, které autorka 

pečlivě cituje. Celkově ale tato část práce působí spíše jako mozaika vybraných jednotlivých 

dílčích otázek, než jako souvislý text. Fakta a názory autorka nekomentuje, nehodnotí a text 

tak nedává ucelený pohled na zkoumanou problematiku. Zejména klíčová 2 kapitola týkající 

se práce duchovního ve věznici je velmi nesourodá. 

Anketa, kterou autorka připravila, se obrací s pomocí dotazníku na odsouzené ve čtyřech 

českých věznicích. Získané odpovědi autorka pečlivě vyhodnocuje, i když odpovědi nejsou 

překvapivé. Vzhledem k počtu respondentů může být pouze ilustrací tématu. V anketě určené 

kaplanům, postrádám otázky týkající se hlavních problémů jejich činnosti i případné možnosti 

řešení. Také zde jde pouze o ilustraci. 

Závěr práce j pouhým obecným shrnutím. Autorka by se měla pokusit o vlastní zhodnocení 

tématu, formulovat, co jí samotné zpracování práce přineslo a navrhnout, co by v dané oblasti 

bylo možno zlepšit. Měla by to udělat alespoň v rámci obhajoby. Jako druhou otázku 

k obhajobě navrhuji vysvětlit rozdíl mezi posláním duchovního a psychologa v rámci výkonu 

trestu odnětí svobody. 

Formální a grafická stránka práce je dobrá. 

Celkově je práce zajímavou ilustrací zvoleného tématu, ale přes nespornou snahu a pečlivost 

se autorce zcela nepodařilo zpracovat hlubší analýzu poměrně složitého problému. 

Práci doporučuji k obhajobě: 

Navrhované hodnocení:  D - uspokojivě 
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