
Posudek vedoucí baka|ářské práce

Knytlová' Ltrcic: Návrat z vězení: Vizuálně antropologická studie. Katedra sociálních včd' l;l;

UPa, Par.lubice 20l6' 48 stran a krátký film

Ve<loucí l-'akalářské práce: PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

f]lrkalářská práce, kterou jsemiejala k vedení na konci bÍezna 2016^ řeŠí ti'r'rra

nilvratu ; včzení. Prirce se zabývá lidmi, kteří opustili nápravné zaÍiz,eni po dlouhcld<lbeirn či

opakovatióm trcstu' Výzkum se zaměřil na komparaci způsobtzacház'ení svězni a obccrrč.ii

vězeňstl i v' stlučasnosti a za komunistického reŽimu. Práce vychází převáŽně z ktlnceptti

Michela j'trttcaulta (v češtině 2000) a Pierra Bourdieuho (v češtině l998).

. A]itorka se zaměřila na tři hlavní výzkumné otázky: Má vězení vtlnešni irlhě

napravnt'tt.Íilnk'i'? Jak probíhá resocializace aneb Jak se vězni začleňují po navralu z t,ě:anÍ'J

,]aké bvll lrťst.\':a komunismu a.jaké jsou dnes?

Vlzkunr byl zaměřen na muže, se kterymi by|y vedeny polostrukturtlvanÓ il

nestruktttt'clvané rozhovory. Autorka použila biografickou metodu. Současně oslrlvila i

bývalelhtl příslušníka SNB a současného policistu. Autorka důkladně objasnila limity s'''Úhtl

výzkumr"l zcjme1na absenci pohledů vězeňkyň a náročnost dohledávání respondentŮ pro

p<lkračtll .ttlí v rozlrovcrrech.

Prlice je rozčleněna do šesti kapitol. Po úvodu charakterizujícím metodologii náslccluje

přehled trestů a způsobů vězněni. Následující kapitoly řeší pojetí nápravnc1 Íunkcc a

resociali;'ircc a roli bachařů.

Pt.tcc nabíl'í historický exkurz do dějin trestu a vězeňství obecně.ii a tltcvírá

problemi'tiku včz.eňství v bývalém Československu a v současné České republice. Zabý'uá se

kotnpara,. í ptl_ietí trestu anápravy za komunistického reŽimu a v současnosti z pohledu včzňtj'

t} rkalářská práce je doplněna o krátký film postavený na výpovědích dvorr trestanýclr

a biogralické nrctodě. Čtenář je seznámen s ovlivňováním průběhu a realizace výzkultrr-t

přítomno'.tí kamery.

Prlice řeší množství dílčích témat vážicich se k vězeňství, otevírá i pojetí etiketizační

teorie (Grddens 2000). Text by bylo vhodné rozvinout v těchto dílčích tématech hloubě;i do

jednotlir'""ch kapitol a odstranit současné prolínání témat. To je v této podobě značnč tnattlucí.

Autorka 1llně nevyužlla možnosti biografické metody. Stejně tak by bylo potřeba dotálrnout

z'ávěr i d. ' teoretičtější perspektivy.



PředloŽená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na absolventsl.ou práci

bakal/rřského studia oboru sociální antropologie. Na základě výše uve<Jeného prott, navrhuji

htrdnocení práce dobře.
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