
 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (dále BP) 

 

 
Jméno a příjmení studenta:         Mgr. Eliška Kolečkářová 
 

              Název bakalářské práce:         Analýza sociálních služeb poskytovaných    
                                                               rodinám osob ve výkonu trestu  

 
Název školy:                             Katedra sociální práce FF UK Praha 
 
Jméno a příjmení oponenta DP:  PhDr. Pavel Pěnkava 

 
Výběr tématu bakalářské práce je velmi aktuální zejména ze dvou důvodů. První souvisí s 
úspěšnou reintegrací propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody do společnosti, kde 
jeden z nejdůležitějších předpokladů je funkční zázemí v po výstupním období. Druhý je tím 
podmíněný, a sice podporovat rodinné zázemí po dobu odloučení člena rodiny, který se 
nemůže podílet na jejím chodu.  

Studentka se rozhodla analyzovat možnosti rodin, jejichž příslušník je pravomocně 
odsouzený k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V současné právní úpravě k tomuto 
účelu lze využít zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Přestože tento právní předpis 
konkrétně nezohledňuje rodiny v předmětné situaci, je cílem této práce zjistit rozsah 
možností pomoci zainteresovaným.  

Studentka dělí práci na teoretickou a výzkumnou. Kapitoly jsou srozumitelně strukturované a 
vykazují logickou souvislost s hlavním tématem. Používání odborné terminologie a definic je 
na dobré úrovni stejně jako i diskuse s vybranými zdroji. Hlavní kapitoly jsou vždy v úvodu 
komentované, čtenář se v nich může dozvědět, o čem pojednávají a jakou mají souvislost s 
centrálním tématem. Tento prvek přispívá k přehlednosti práce.  

Empirickou část studentka začíná důkladným zdůvodněním výzkumného záměru. Přestože 
je pro studenta obtížné získat respondenty dané cílové skupiny, povedlo se autorce výzkumu 
zajistit v rámci možností jejich dostatečné množství tak, aby bylo možné zjistit dostatečné 
informace pro testování výzkumných otázek. Zvolená metoda výzkumu a výzkumná technika 
je relevantní pro výzkumný záměr. 

Práce vykazuje pouze nepatrné formální nedostatky, které vidím v rozdělených větách mezi 
jednotlivými stranami (například str. 10, 11, 12 ...). 

Celkově je bakalářská práce na velmi dobré úrovni. Studentka byla motivována výběrem 
tématu i díky své vlastní zkušenosti, to může mít vliv na vypovídající hodnotu diskutované 
problematiky. Získané údaje, dokáže vyhodnotit a zakomponovat do celého výzkumu.  
V závěru práce konstatuje, že se jí podařilo splnit cíle, které si stanovila. Na základě 
získaných informací a jejich vyhodnocení je možné s jejím tvrzením souhlasit. Bakalářskou 
práci je možné využít pro její další rozšíření, nebo publikovat například pro účely školení 
začínajících sociálních pracovníků, případně pro samotné rodiny odsouzených. 

 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím: výborně 
 



 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Domníváte se, že na základě Vašich získaných informací z výzkumu by měla být 
legislativně upravena pomoc rodinám odsouzených?  
 

2. Jsou podle Vašeho názoru podmínky pro návštěvy rodin ve věznicích dostatečné?  
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