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Téma práce je zajímavé a neexistuje mnoho odborných zdrojů k této problematice, proto výběr 

tématu kladně oceňuji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je 

přehledně členěna na kapitoly a podkapitoly. Správně je zdůrazněna důležitost osoby sociálního 

pracovníka v penitenciární oblasti. Cílem  bakalářské práce bylo zaměřit se na sociální práci, péči a 

politiku, což považuji za ne zrovna šťastné. Sociální politika a péče se tématu přímo nedotýká. 

Obecně je shrnuta historie, vývoj soc. práce, což se tématu také týká okrajově, podle mého názoru. 

Naopak za vhodné považuji zařazení kapitol o sociálním pracovníkovi v penietnciární praxi, jeho 

vzdělání, rolích a vývoji. Kapitoly o věznicích v ČR a konkrétní věznici Pankrác se naopak  ke 

zvolenému tématu váží. V praktické části práce se autorka zabývá konkrétními případy odsouzených 

z různých skupin a jejich programem. Ani kapitoly o probaci a mediaci v sociální práci nejsou vázány 

přímo k části praktické. Za úplně zbytečnou považuji kapitolu „Historie a vývoj sociální práce v ČR“, 

stejně tak kapitolu „Vzdělání sociálního pracovníka z pohledu historického“, byť se jedná o zajímavá 

témata. Naopak za velmi cennou považuji kapitolu o vývoji sociální práce v penitenciární praxi ČR, 

která se k tématu a cíli práce váže. Celkově teoretická část práce velmi obšírně a obecně 

charakterizuje sociální práci. 

V praktické části práce se autorka zabývá už přímo popisem věznic na území ČR, základními údaji, 

úkoly Vězeňské služby, organizační strukturou, tyto kapitoly bych doporučila zařadit do teoretické 

části práce, stejně tak jako popis Věznice Pankrác. Za přínosné a zajímavé považuji kapitoly o 

sociálním pracovníkovi ve věznici., jeho činnosti, náplni práce…Dále se autorka věnuje realizaci 

programu u různých skupin odsouzených na Pankráci, problém je dokreslen kazuistikami, které byly 

zvoleny jako metoda výzkumu . Kazuistiky jsou logicky rozděleny na části, které charakterizují 

osobnost, trestnou činnost, program zacházení i vyhodnocení plnění programu. Vše je doplněno 

vlastním názorem autorky. 

Práce pomáhá čtenáři zorientovat se v oblasti vězeňství u nás, některé kapitoly jsou zajímavé. 

Stylisticky je na dobré úrovni, bylo využito poměrně málo odborných zdrojů, i když je jasné, že 

literatury kolem vězeňství není velké množství, proto i tato práce může rozšířit jejich počet. Cílem 

práce bylo zjistit, jak moc efektivní jsou resocializační programy, dozvědět se více o daných skupinách 

vězňů a jejich pocitech, trestu, aktivitách. Autorka dospěla k závěru, že 90% odsouzeným programy 

na resocializaci pomáhají, což je optimistické zjištění. Zdůrazněna je pozice sociálního pracovníka 

v této oblasti. 

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

Otázky: Jak můžete svou práci využít v praxi? Co Vás při její tvorbě překvapilo? Jak sama hodnotíte 

situaci v našem vězeňství? V čem vidíte největší problémy?  


