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Autorka si vybrala velmi náročné téma. Výzkumy prováděné v prostředí vězeňství poukazují 

na to, že jde o oblast velmi citlivou a komplikovanou z hlediska podmínek, autorka se s tím 

seznámila více než důkladně i v rámci vlastního šetření. 

Na začátku práce se autorka věnuje úvodu do problematiky stresu, zátěže a zvládání 

zátěžových situací. Posléze se přesouvá do oblasti psychologie práce. Těžiště z hlediska 

teoretické práce tvoří pak kapitola poslední, kde se již specificky zaměřuje na profesi 

příslušníka vězeňské služby, nároky této profese a zdroje zátěže a stresu. Věnuje se 

důležitému organizačnímu rámci profese – dělení do jednotlivých skupin pracovníků v rámci 

vězeňské služby, specifikům jejich práce, nárokům při přijímacím řízení. Neopomíná 

psychologicky důležité podmínky samotného pracovního prostředí ve vězení. 

Cílem empirického šetření je mapování specifik zvládání zátěže a stresu u příslušníků 

vězeňské služby. Základní výzkumná otázka je rozpracována do řady podotázek. Autorka 

zvolila pro prozkoumání problému baterii metod, která byla složena z dotazníku Strategie 

zvládání stresu (SVF 78), Inventáře zaměstnaneckého stresu (OSI-R) a dotazníku vlastní 

konstrukce. Autorka seznamuje adekvátně s charakteristikami vzorku. Přehledně prezentuje 

výsledky. Uvádí je v rámci diskuse do souvislostí s dalšími poznatky a studiemi, které jsou 

ovšem specificky pro danou profesi, zejména v našich podmínkách, jen málo četné. Výsledky 

interpretuje citlivě i v rámci závěrečné části zahrnující doporučení pro praxi. 

Teoretická část je přehledná, mapuje vhodně zvolenou oblast. Empirické šetření je 

náročné, vyvstávají z něj konkrétní podněty, s nimiž by bylo možné pracovat. Práce vychází 

z relevantní tuzemské i zahraniční literatury.  

Ocenit lze autorčinu nezdolnost, s níž šla za svým cílem, nenechala se odradit 

organizačními nároky na realizaci výzkumu ve vězení, prostředím, ani přístupem 

respondentů. Podařilo se jí získat úctyhodný vzorek 156 respondentů. Lze také konstatovat, 

že její snahy jdou ve směru současných trendů, kdy společnost (opět) cítí potřebu výzkumu 

v oblasti penologie. Nově je tedy v legislativě dán požadavek na vznik výzkumné instituce, 

zaměřené na tuto oblast, instituce, která u nás dlouhá léta v minulosti kvalitně fungovala. 

 

  



Závěry – hodnocení: 

Autorka Bc. Kristína Hájková ve své diplomové práci, dle mého názoru, prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na 

diplomové práce v daném oboru. Doporučuji ji k obhajobě.  

Navrhuji hodnocení: výborně. 

 

Otázky – náměty k obhajobě: 

Promítal by se, dle názoru autorky, do zvolené problematiky nějak i typ a velikost věznice? 

Pokud ano, tak jak? 

 

V Praze dne 30. 8. 2016                                                                    PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 

 
 


