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Anna Škarýdová se před sepisováním bakalářské práce naštěstí správně rozhodla a podstatně 
redukovala výzkumné otázky, které si kladla v tezích, a které by nemohl splnit ani rozsáhlejší 
výzkumný tým za podstatně delší dobu. Zaměřila na zmapování a zhodnocení resocializace 
odsouzených v České republice. Stanovila si přesně (i když v případě expertů poněkud 
detailně) výzkumné otázky, zvolila adekvátní metody k jejich zodpovězení. 

Vzhledem k tomu, že mám osobní zkušenost s obtížnou spoluprací s Vězeňskou službou při 
řešení výzkumných úkolů (a to jsme v IKSP ze stejného resortu a máme o spolupráci 
smlouvu), oceňuji především obrovskou sílu a neústupnost autorky při překonávání překážek, 
které jí Vězeňská služba vytvářela při zjišťování celkem banálních informací o Programech 
zacházení a procentech zaměstnávaných vězňů. Jestli se nakonec podařilo získat údaje od 
deseti z 35 oslovených zařízení, považuji to za stávající situace (i finanční) za úspěch. 
Zprostředkování rozhovorů bývá vždy obtížnější (většinou musí probíhat za přítomnosti 
vězeňského psychologa či pedagoga). Autorce se nakonec podařilo několik málo rozhovorů 
uskutečnit. Z metodologického hlediska to není příliš průkazné, zjištěné informace jsou však 
nakonec dosti výstižné. Výroky tohoto jediného respondenta, jimiž hodnotí celou situaci 
člověka, který vyjde z vězení, nemá kde bydlet, nemá práci a prakticky ji nemůže sehnat, 
nemá sociální kontakty – a každému (kromě některých neziskových organizací) je to úplně 
jedno, považuji, spolu s citovaným výrokem kolegyně Marešové v závěru bakalářské práce, 
za hlavní přidanou hodnotu. (I když jde o názor vězně, který vystihuje postoje propuštěných 
vězňů a při důsledné triangulaci s názory pracovníků vězeňské služby a odborníků by mělo 
vyjít najevo, do jaké míry se propuštění vězňové stylizují do role těch, o které je nedostatečně 
pečováno, a nezmiňují se vůbec o tom, že by také sami měli vyvinout nějaké úsilí.) Oceňuji 
rovněž, že Anna Škarýdová odmítla spolupracovat s vysoce postaveným zaměstnancem 
Vězeňské služby, který chtěl usměrňovat zaměření její práce. Pojednání o vymáhání informací 
z Vězeňské služby České republiky by mohlo být samostatným tématem práce. Souhlasím 
s tím, že se autorka o těchto problémech často zmiňuje a že o nich hovoří i v závěrech.

Přehledně a výstižně je napsán abstrakt. Jednotlivé informace jsou zde na stejné úrovni 
rozlišení, není promícháno podstatné s nepodstatným. Také jednotlivé kapitoly jsou přehledně 
řazeny podle otázek, které autorka zjišťovala. V rámci kapitol mám již některé připomínky. 
Před vymezením problematik je (na str. 2) jakýsi prodloužený úvod, v němž se autorka 
vypořádává se základními pojmy. Správně je zde i polemika, ale to úvod příliš zatěžuje. 
Nepatřilo by toto pojednání spíše do teorie? Proč se v závěrech, které už tak jsou dosti 



podrobné, objevují – a navíc jen u dvou z mnoha desítek – odkazy (99, 100) na příslušné 
kapitoly. 

Realizace metodologických záměrů byla poznamenána již zmiňovanou neochotou 
představitelů Vězeňské služby České republiky.  Když autorka správně popíše, co je 
triangulace (přesto, že takovýto postup stále propaguji, tak ani nevím, že se to tak jmenuje) a 
jak přispívá k validizaci použitých metod (i když přesněji: výsledků získaných různými 
metodami) a k přijetí různých perspektiv, když prostřednictvím rozhovoru (opět správně) 
objektivizovala (přesněji spíš doplnila) poznatky z dotazování věznic – je poněkud tristní, že 
podkladem pro kapitolu 7 jsou dva rozhovory, pro kapitolu 8, jeden a pro kapitolu 9 opět jen 
jeden. (Nebo jsou všehovšudy dva?) A to ten posledně zmíněný vznikl nabalováním, což si 
neumím představit, jak to probíhalo, když byl jeden a navíc se autorka s dotazovaným znala. 
Jak by potom probíhal „výběr úsudkem“? (Přiznám se, že nevím, co to je.)  Nakonec ten 
jeden dotázaný vězeň vystihl podstatu, a pokud by se vyjádřilo deset nebo dvacet dalších, 
hovořili by asi stejně. Přece jen však tak neparný počet respondentů nelze plně využít. 
Autorka je si toho vědoma a s informacemi zachází opatrně.

K metodologii mám ještě jednu připomínku. Výzkum veřejného mínění není metoda, ale je 
většinou realizován prostřednictvím techniky „řízeného rozhovoru“. Autorka toto asi nazývá 
„formou osobního dotazování“ (str. 19).

Z hlediska věcné správnosti mám několik připomínek. Pro přesnost by se měl raději používat 
termín „nepodmíněný trest odnětí svobody“ (s. 1). Závažnější chybou je použití termínu 
„veřejně prospěšné práce“ pro trest. (str. 1). Trestem jsou „obecně prospěšné práce“. Téze, že 
kriminalita (naštěstí) klesá, jinak by byly věznice přetížené (str. 6), je zjednodušující.  Pouze 
část skutečné kriminality je evidována a více než polovina evidované kriminality je 
objasněná. Převážná část pachatelů tedy vůbec potrestána není. Kdyby k tomu někdy došlo, 
musela by být kapacita věznic mnohem vyšší. Domnívám se, že nelze spojovat přímo 
Programy zacházení a recidivu. Pochybnost, že by „takový počet odsouzených byl 
nenapravitelný“ (str. 36) je možná namístě, ale není nikde doloženo, že tomu tak je nebo není. 

K formálnímu zpracování a stylistice mám několik připomínek. V práci je několik drobných 
překlepů  a  některá   slovní spojení jako například: „ti, jenž“ (str. 12), „zmínit fakt“ (str. 35). 
Také mi vadí spojení „skrze legislativní opatření …“(str. 10), „skrze redukci …“ (str. 23), i 
když jazykově to lze asi použít. U citovaných autorů se nemají uvádět tituly (Marešová, str. 
38). Problém jsem měl se srozumitelností některých vět. Zvláště v úvodních partiích. Některé 
jsem musel číst i třikrát a stejně si nejsem jist, zda jsem jim porozuměl správně. Například ve 
větě: „Jelikož je vědecký výzkum v České republice zaměřený na tematiku resocializace,
potažmo reintegrace odsouzených pouze málo obsáhlý ve srovnání s jinými vyspělými státy, 
smyslem této bakalářské páce má být zejména seznámení čtenáře s danou problematikou 
jakožto celkem a poukázání na skutečnost, že je třeba se této problematice věnovat“ (str. 7)   
je trochu přeházený slovosled. Nebo věta: Cílem práce je zmapovat současnou situaci 
v oblasti resocializace odsouzených během VTOS v České republice, a to na úrovni legislativy 
a veřejně politických dokumentů, v jednotlivých věznicích a z perspektivy vybraných aktérů, se 
specifickým důrazem na efektivitu resocializačního procesu“ (str. 7) obsahuje příliš mnoho 
informací různé úrovně. Přes všechnu snahu nerozumím větě: „Dotazovaní jakožto i zvolená 
metodologie byli rozděleni do dvou skupin dle kritéria rozdílné povahy informací, jež jsem od 



nich chtěla získat“. (str. 40).  Je tomu tak spíš v částech, kde autorka sama formulovala 
východiska nebo závěry. Tam, kde popisovala stav nebo pracovala s prameny, je text čtivý.

Závěrem konstatuji, že Anna Škarýdová  pečlivě a promyšleně stanovila výzkumné otázky a 
hodlala použít kombinaci adekvátních výzkumných nástrojů. Oceňuji, že se nenechala odradit 
komplikacemi, které její úsilí téměř zhatily, že se nevzdala a za dané situace vytěžila užitečné 
poznatky, které by se mohly v dalším bádání ověřovat a prohlubovat. V hodnocení se nechci 
nechat ovlivnit tím, co se kvůli neochotě pracovníků Vězeňské služby nepodařilo, v práci 
však některé drobné nedostatky shledávám.

Doporučuji přijmout práci k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

V Praze  4. 6. 2014 Martin Cejp


