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Předloženou diplomovou práci tvoří 101 stran autorského textu a 7 vhodně volených příloh. 
Autorka zvolila vysoce aktuální téma. Stanovila nosné cíle, které však formulovala poněkud 
kostrbatě (jazykově i obsahově) a v mírném rozporu s teoriemi stanovení cílů. V kompilační 
části práce pokládám za stěžejní a zdařilou kapitolu propojující sociální práci s vězeňstvím 
(kap. 5) a kapitolu o významu sociální práce ve věznicích (kap. 6). Celá práce, zvláště pak 
empirická část, přináší řadu zajímavých podnětů na téma sociální práce ve věznici, ale i prestiž 
sociální práce obecně. 
     Metodologickou chybou je nejasné rozlišení formy empirické části – jde o výzkum, šetření 
nebo výzkumné šetření? Autorka užívá všechny uvedené termíny, ale metodologicky nejde o 
totéž. Cíl „zmapovat vliv sociální práce na výkon trestu odnětí svobody, a kde jsou rizika při 
její realizaci z pohledu sociálních pracovníků …“ pokládám za ambiciózní, splnitelný však 
pouze v rámci validního výzkumu, nejlépe smíšeného charakteru, což předložená diplomová 
práce nesplňuje. Reprezentativnost není u kvalitativního výzkumu vyžadována, jak studentka 
správně uvádí. Prezentovaný dotazník však předpokládá kvantifikace a není vhodnou metodou 
vzhledem k charakteru šetření a počtu respondentů (5 z každé skupiny). Precizace cílů (např. 
lokalizací) a přesněji pojmenované metody by ještě více zkvalitnily empirickou část. Na druhou 
stranu oceňuji vysokou náročnost šetření, velmi pečlivé zpracování, podnětnost (včetně dopisu 
na s. 85), čtivost a smysl pro detail.  
Práce se zdroji je na vynikající etické i obsahové úrovni, nejednotnost v bibliografickém zápisu 
je ojedinělá. Autorka ale značně přesáhla minimální rozsah práce, což by samo o sobě nevadilo. 
Informační přebujelost je místy překážkou plynulosti textu. Mnohdy stačilo odkazovat, není 
třeba vysvětlovat vše. Vzhledem k podnětnosti a rozporuplnosti řady poznatků by bylo vhodné 
zařadit kapitolu Diskuse a jiné kapitoly bez obav zestručnit.  
Z hlediska jazyka je práce kultivovaná, obsahuje jen drobné jazykové chyby. Nedoporučuje se 
užívání 1. os. pl., pokud se nejedná o kolektivní dílo. Atmosféra příručky („nyní se podíváme“, 
„už jsme si řekli“) kazí jinak vynikající odbornou úroveň. Nedoporučuji ani žurnalistický styl 
psaní (s. 36 aj.). 
 
Závěr 
I přes výše uvedené nedostatky vnímám diplomovou práci Bc. Ivy Paulusové jako zdařilou. 
Oceňuji prokazatelnou motivaci, vysokou míru odbornosti a náročnost zpracování. 
 
Navrhovaný stupeň hodnocení: VÝBORNĚ 
Podněty k obhajobě: 
1. Ve své práci se dotýkáte otázky nízké prestiže sociální práce optikou ostatních pracovníků 
věznice (s. 71, 72). V čem je, podle Vás, příčina a jak by bylo možné situaci zlepšit? Prosím o 
stručnou odpověď. 
2. Respondenti poukazovali na nedostatečnou přípravu na sociální práci ve věznici během 
studia. Co jim chybělo?  
 
 
Ve Špindlerově Mlýně dne 7. května 2016                                 T. Cimrmannová 
 



 
 
 

 

 


