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     Téma diplomové práce je relevantní ke studovanému oboru. 
     Předložená diplomová práce čítá 73 stran vlastního textu a je členěna do sedmi hlavních kapitol.      
V Úvodu autorka formuluje cíle práce, ale nesděluje motivaci k volbě tématu. 
V teoretické části se zaměřuje na legislativu týkající se vězeňství, vězeňský systém České republiky 
a funkce trestu, dále popisuje chod specializovaného oddělení ve vězení a věnuje se jednotlivým 
druhům postižení ve vztahu ke klientům specializovaných oddělení ve věznicích. 
Teoretický souhrn poznatků doplnila autorka šetřením mezi odbornými zaměstnanci 
specializovaného oddělení a několika vězni z tohoto oddělení s cílem zmapovat, jaké metody jsou 
zde využívány a jak toto oddělení funguje. 
 
     Práce má vcelku dobrou strukturu, hlavní kapitoly na sebe logicky navazují. Jazyková a formální 
úroveň práce jsou velmi dobré, použitá literatura a zdroje nepříliš četné. Studentka nepracovala 
s cizojazyčnými zdroji. Oceňuji pečlivě zpracované šetření. 
 
Připomínky:  

- Podle mého názoru by ve vztahu ke studovanému oboru a zpracovanému tématu bylo 
vhodné věnovat více pozornosti sociální práci ve vězeňství. 

- Vzhledem k nevelké četnosti užitých zdrojů mne překvapilo, že ve vztahu ke zpracovanému 
tématu neuvádíte na HTF UK volitelný kurz Mgr. A. Jalušky: „Pastorační práce s delikventy 
a jejich rodinami“, v jehož anotaci je jako jeden z cílů uvedeno „….seznámit studenty s 
….možnostmi sociální práce v postpenitenciární oblasti. 

- Za vhodný (necitovaný) zdroj považuji i časopis Sociální práce č.2/2012: Sociální práce 
s pachateli trestných činů, kde je řada dalších odkazů 

- V diskuzi se zamýšlíte nad příčinami recidivy u odsouzených, navrhujete i řešení pro praxi 
ale ani zde, ani v jednotlivých shrnutích nenacházím uvedené metody, které jsou užívány na 
specializovaném oddělení, kde jste realizovala šetření: Píšete pouze: „….Na tomto oddělení 
pracují odborní pracovníci s dlouholetou praxí v této skupině odsouzených. Ti poskytují 
odsouzeným širokou škálu aktivit, při kterých využívají mnoho metod práce…..“ (s. 66) 
 

Podněty k obhajobě: 

- Vyjmenujte metody používané v sociální práci s vězni  
- zformulujte vhodněji Vaši otázku č. 8: „ Přijde Vám časová dotace na jednotlivé aktivity 

dostatečná? (s. 62) 
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