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Hodnocení obsahové struktury práce: 

a) zhodnocení tématu a cílů práce 
Zhodnocení tématu práce: 
 

Bakalářská práce kolegyně Lucie Štaierové se zabývá přípravou odsouzených na propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, což je jistě stále aktuální téma, které je pro speciálně 
pedagogickou i teorii velice zajímavé a potenciálně přínosné. Téma již sice bylo zpracováno, 
paradigma, kterým přistupuje kolegyně Štaierová (tj. nazírání na téma optikou pracovníků 
Vězeňské služby) je originální a přináší příslib dalšího obohacení odborných diskuzí v kontextu 
etopedie/penitenciární pedagogiky včetně dalších multioborových přesahů.  

 
Zhodnocení cílů práce: 
 

 Lucie Štaierová v textu definuje základní koncepty (výkon trestu odnětí svobody, osobnost 
odsouzeného ve VTOS a její edukační formování, program zacházení atd.), přičemž se 
primárně zabývá přípravou odsouzených na propuštění. Velmi vhodně je zvolena cílová 
skupinu respondentů, kdy autorka oslovila vychovatele a speciální pedagogiky, kteří mají 
samozřejmě edukační práci s odsouzeným nejblíž. Kvalitativní výzkumný design podle mého 
názoru vhodným způsobem reaguje na stanovené cíle šetření a výzkumné otázky. Analýza 
rozhovorů je provedená pečlivě, s evidentní snahou autorky nastínit pohled na danou 
problematiku přímo od pracovní VSČR. Přímo se zde nabízí, aby práce byla v budoucnu 
rozšířena i pohled odsouzených/propuštěných (např. v rámci autorčiny diplomové práce). Byť 
by se drobné metodologické prohřešky jistě našly, s ohledem na to, že se jedná o autorčin 
první odborný text, považuji práci za velmi kvalitně zpracovanou a cíle práce hodnotím jako 
bezezbytku naplněné.  

 

b) zhodnocení metodologické stránky práce 



Komparativní zpracování tématu práce ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Užití zásadní odborné literatury a zdrojů ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Užití zahraniční literatury a zdrojů ano☐ ne☒ S výhradami

☐ 

Přiměřená odborná terminologie práce ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Užití kvalitativních metod výzkumného 
šetření 

ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Užití kvantitativních metod výzkumného 
šetření 

ano☐ ne☒ S výhradami

☐ 

Realizace originálního metodického 
postupu 

ano☐ ne☒ S výhradami

☐ 

Zaměření na komparativní historický 
náhled 

ano☐ ne☒ S výhradami

☐ 

Splnění deklarovaných cílů práce ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

 

Hodnocení formálních kritérií práce: 

Užití předepsaného rozsahu práce ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Vhodná grafická úprava stránkování a 
textu 

ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Užití akceptované formy citací ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

Přiměřený rozsah literatury a zdrojů ano☒ ne☐ S výhradami

☒ 

Přiměřená forma příloh ano☒ ne☐ S výhradami

☐ 

 
Zásadní připomínky k obsahové úrovni práce: 

a)  Nemám zásadní připomínky. Autorka čerpala celkem z 23 odborných zdrojů, což je 
akceptovatelný počet, práci by nicméně jistě obohatilo použití i dalších pramenů, zejména 
pohledu ze zahraničí.  

 
 
Zásadní připomínky k formální úrovni práce: 

a) Nemám zásadní připomínky, v práci se jistě najdou drobné formální prohřešky (formátování 
v seznamu literatury atd.), celkově je však práce na velmi vysoké úrovni.  
 

 
 
Otázky k obhajobě práce: 



a) Jaká doporučení pro edukaci odsouzených ve VTOS by autorka na základě výsledků práce 
formulovala? 
b) Co z výsledků šetření autorku nejvíce překvapilo?  
 

 
 

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 
Předložená práce splňuje podmínky a nároky kladené na BP. 

Navržené hodnocení:   A-  B 
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