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Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

Název: Možnosti působení vězeňského kaplana ve třech věznicích 

 

 

Autorka: Radka Špinarová 

 

Autorka si vybrala pro svou bakalářskou práci téma, které měla blíže prozkoumané díky své 

studentské stáži. Zároveň se autorka hlásí k církvi adventistů – spojení těchto dvou faktorů ji 

vedlo k zájmu právě o duchovní službu v období vazby i v období výkonu trestu.  

 

Jak sama autorka uvádí, jde o tři zařízení, která jsou co do podoby i do konceptu odlišná, což 

jistě sama přiblíží v průběhu obhajoby. 

 

V přehledové části práce autorka popisuje situaci člověka ve výkonu vazby i ve výkonu trestu 

odnětí svobody. Přibližuje obě situace z hlediska faktografie i z hlediska psychosociálních i 

spirituálních potřeb.  

 

V další kapitole se autorka zabývá samotnou vězeňskou duchovní službou, popisem jejího 

vzniku, personálním obsazením, popisem náplní práce duchovních i dobrovolníků.  

 

V další kapitole autorka popisuje všechna tři nápravná zařízení, a to především z úhlu pohledu  

koncepce duchovní služby.  

 

V kapitole Příběhy odsouzených autorka popisuje tři příběhy, v nichž sehrála role duchovní 

péče a obrat k duchovnímu životu jako příležitost katarze, změny a smyslu. 

 

V empirické části autorka pomocí polostrukturovaného rozhovoru hledala odpověď na otázky 

vztahující se k motivujícím faktorům pro činnost vězeňského kaplana. Šetření je opřeno o 

čtyři výzkumné předpoklady. Autorka položila dvanáct otázek celkem osmi kaplanům. Po 

uskutečnění rozhovorů ještě autorka práce uskutečnila další tzv. expertní rozhovor s bývalou 

předsedkyní vězeňské duchovní péče. Tento rozhovor jí pomohl, jak sama uvedla, při 

interpretaci výsledků předchozích respondentů.  

 

Autorka také jako kapitolu empirické části práce uvádí popis své vlastní praxe a svá vlastní 

pozorování. Práce obsahuje kromě závěru také diskusi.  

 

Kromě výsledků práce, které autorka předkládá si cením také spolupráce s ní, pečlivosti, 

důslednosti a sebereflexe, jak k danému tématu přistoupila.  

 

Po jazykové stránce nemám výhrady. Práce je adekvátně podepřena literaturou, autorka 

adekvátně cituje a odkazuje.  
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Závěr: Bakalářskou práci Radky Špinarové považuji za zdařilou, dobře koncipovanou a 

opřenou a dostatečný počet rozhovorů. Stálo by za to v daném tématu pokračovat, bude-li 

autorka sama chtít.  

 

Návrh hodnocení: Výborně 

 

 

V Praze 13.6. 2017     PhDr. Daniela Vodáčková 

 

  

 

 


