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Posudek rigorózní práce Mgr. Michaela Miechová: 
„Aktuální vztah s matkou a vzpomínky na matku z dětství a dospívání u 

mladistvých odsouzených chlapců“ 
 

Autorka předkládá zajímavou práci zaměřenou na specifickou oblast penitenciární praxe.  

Práce je členěna tradičně na část teoretickou a empirickou. 

V teoretické části práce autorka nejprve uvádí čtenáře do tématu vztahu matky s dítětem 

s vhledem do podstatných souvislostí. Hlouběji se zabývá charakteristikami vztahu matek 

s dospívajícími syny. Další kapitola je již zaměřena na mladistvé pachatele trestných činů. 

Autorka se tuto skupinu snaží charakterizovat medicínsky a sociálně psychologicky. 

Poněkud kontroverzně vyznívá podkapitola Mladiství odsouzení v českých věznicích. 

Tvrzení, že od roku 1989 soustavně roste kriminalita mladistvých, je v ostrém nesouladu 

s posledními policejními statistikami, které uvádějí, že od roku 2008 soustavně kriminální 

činnost nezletilých a mladistvých klesá. Vyjádření, že „Zločiny páchají stále mladší a mladší 

pachatelé“, působí spíše bulvárně než jako odborné sdělení. Dále by se autorka mohla 

vyjádřit k tvrzení, že ve věznici, kde pracuje, mají pouze dvě až tři procenta chlapců 

průměrný intelekt. Jedná se o dojem nebo statistický údaj? Případně čím to vysvětluje? Třetí 

kapitola se zabývá tématem autobiografické paměti a je precizně zpracována. 

Teoretická část je zpracována přehledně a srozumitelně, bohužel je ale kontaminována 

větším množstvím překlepů a dvakrát je chybně citována literatura (str.13 - Matějček, 2003, 

str. 33 – Tulving, 1972).  

 

V empirické části autorka nejprve představuje cíle výzkumu a výzkumný soubor. Klade 

si celkem 5 výzkumných otázek. Zajímavým údajem je průměrný věk 50 účastníků studie – 

17,6 let (SD=1) a průměrná délka trestu 17,32 měsíců (SD=1). Nejedná se o chybu SD? Dále 

je podrobně popsán postup sběru dat a použité dotazníky, které jsou kompletně uvedeny 

v přílohách práce. Statistická analýza dat je ještě doplněna několika ilustrativními 

kazuistikami mladistvých odsouzených. V kapitole shrnutí a diskuse autorka srovnává své 

výsledky s již publikovanými. Nerozumím ale vyjádření např. na str. 85: „výsledky byly 

statisticky významné a tuto hypotézu částečně potvrdily.“ Autorka přeci s hypotézami 

nepracovala. Stejně tak v závěru nerozumím tomu, proč autorka zmiňuje terapeutický přístup 

využívaný v Polsku bez jakýchkoliv souvislostí v literárně přehledové časti a bez souvislostí 

se vztahem mezi matkou a synem. Autorka člení empirickou část srozumitelně a logicky, se 



získanými daty ale nenakládá příliš přehledně. Celkový dojem z empirické části opět snižuje 

jazyková stránka. 

 

Rigorózní práci Mgr. Michaely Miechové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji i 

přes výše uvedené nedostatky jako splňující požadavky na daný typ práce kladené. 
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