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Bakalářská práce Anny Škarýdové s názvem „Resocializační funkce výkonu trestu odnětí svobody a její 
efektivita“ pojednává zajímavé a originální téma, a to z veřejněpolitické perspektivy, což na bakalářské 
úrovni není samozřejmostí. Vysokou úroveň má práce nejenom díky znalostní bázi, kterou autorka 
disponuje, ale zejména díky výzkumné části, které sestává z analýzy dat získaných prostřednictvím využití 
zákona o svobodném přístupu k informacím a dále z analýzy rozhovorů s experty, kde se autorce podařilo 
získat perspektivu odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnance vězeňské služby. Velmi si 
cením také toho, že se autorka velmi dobře vypořádala s nesnadnými etickými dilematy způsobenými 
těžkostmi v organizaci výzkumu – i ta stojí v rámci čtení bakalářské práce za zvláštní pozornost.   
 
Bakalářská práce je členěna na následující části: Úvod, 1. Účel výkonu trestu odnětí svobody, 2. Možnosti 
a omezení výkonu trestu odnětí svobody z pohledu jeho resocializační funkce, 3. Měření účinnosti nápravy 
odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody, 4. Realizovaný výzkum, Závěr. Struktura práce je jasná 
a logická, výhradu mám jen vůči matoucímu uvádění stránek v obsahu (část před obsahem nemusí být 
označena vůbec, pokud označena je, tak jsou vhodnější např. římské číslice). 
 
Diplomová práci si stanovuje cíl: „zmapovat současnou situaci v oblasti resocializace odsouzených během 
VTOS v České republice, a to na úrovni legislativy a veřejněpolitických dokumentů, v jednotlivých věznicích 
a z perspektivy vybraných aktérů, se specifickým důrazem na efektivitu resocializačního procesu“. 
Výzkumné otázky, které vhodně operacionalizují dosažení cílů, jsou uvedeny v poznámce pod čarou1. Cíl 
i otázky jsou zformulovány zdařile a v rámci práce se je daří naplnit, resp. zodpovědět. 
 
Části týkající se metod jsou pojednány důkladně. Autorka pracuje s dotazníky rozeslanými do všech 
35 věznic v ČR a s rozhovory s vybranými aktéry – dvěma experty, zaměstnancem Vězeňské služby 
a odsouzeným ve VTOS. V části 4.1 (od s. 40) jsou příkladně detailně popsány problémy spojené s organizací 
výzkumu (nejednotný postup věznic, přemrštěné finanční nároky), které vyústily do etických dilemat 
spojených s možností změny výzkumného zaměření bakalářské práce pod vedením zaměstnance MVČR, 
který autorce nabízel zatím nepublikovaná data. Autorka má můj obdiv za to, jak se s touto situací dokázala 
vypořádat; prokázala velkou výzkumnou zralost, a pokud autorka svolí, ráda bych tyto pasáže použila 
v bakalářských seminářích pro ilustraci etického rozměru výzkumu.     
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1. V jaké míře je v českém právním systému resocializace jako funkce VTOS vymezena? 
2. Jaké resocializační procesy probíhají uvnitř VTOS? 
3. Existují rozdíly v realizaci resocializačních aktivit mezi jednotlivými věznicemi v ČR? 
4. Jakým způsobem je hodnocena účinnost nápravného působení na odsouzené ve VTOS? 
5. Jaké jsou výsledky této evaluace? 
6. Jaké jsou problémy ztěžující nápravné snahy ve VTOS? 
7. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí expert? 
8. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí odsouzený? 
9. Jak nápravnou funkci VTOS hodnotí zaměstnanec Vězeňské služby ČR? 



 

 

 

Oddíl teoretická východiska jako takový v práci chybí. Autorka se soustředí zejména na zmapování vývoje 
a souvislostí výkonu trestu odnětí svobody; doporučila bych zařazení kapitoly o evaluaci.   
 
Počet a povaha zdrojů použitých v bakalářské práci odpovídají povaze výzkumného tématu. Formálně je 
práce na standardní úrovni. Překlepů není mnoho a autorka má sklony k delším celkům textu (členění textu 
na odstavce by mohlo být výraznější), ale nejde o vážný problém. 
 
Bakalářská práce zpracovává zajímavé téma a autorka dokazuje, že je schopná ho akademicky uchopit. 
Autorka rovněž osvědčila, že je schopná reflektovat eticky sporné situace ve výzkumu a reagovat na ně 
(z této perspektivy se jedná o ukázkovou práci – srov. kap. 4.1). Získané poznatky jsou hodnotné a originální, 
a to jak ty vyplývající z komunikace s věznicemi, tak ty získané od expertů, odsouzeného ve výkonu trestu 
a zaměstnance Vězeňské služby ČR (poslední dva zmiňované lze považovat za exkluzivní komunikační 
partnery!). Bakalářskou práci Anny Škarýdové vzhledem k výše zmíněnému doporučuji k obhajobě 
a navrhuji hodnotit známkou „výborně“. 
 
Možné otázky k obhajobě: 

1. V práci zmiňujete problémy, se kterými jste se musela vyrovnat v souvislosti s metodami výzkumu 
zaměřeného na věznice jako totální instituce. Jaký design a výzkumné metody byste po této 
zkušenosti použila, pokud byste podobný výzkum realizovala znovu? 

2. Mohla byste se na základě svých zkušeností pokusit formulovat, jakým způsobem by bylo možné 
měřit efektivitu resocializačních programů pro odsouzené ve VTOS a jak by toto měření muselo být 
organizováno, aby přinášelo důvěryhodné výsledky?    
 

V Praze dne 19. května 2014 
 
 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 
 


