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Bakalářská práce Věry Jirouškové se zabývá problematikou vězeňství a trestu v emické 

perspektivě odsouzených. V úvodu práce nás studentka seznamuje s osobními důvody, které ji 

k tématu přivedly. Následuje teoretické ukotvení s pomocí odpovídající literatury. Autorka 

dokládá, že se orientuje v současných pohledech na etnografii vězeňství. Následuje obsáhlá 

pasáž pojednávající o vězeňství v České republice. Pro účely bakalářské práce je snad až příliš 

rozsáhlá a popisná. Vzhledem k většímu rozsahu práce je to však omluvitelné. 

Další kapitola je věnována metodologii, okolnostem výzkumu a otázkám etiky. Za 

důležitou pasáž považuji také reflexi průběhu výzkumu. Už jen pro relativně malou 

obeznámenost se současným vězeňským prostředím.  

Hlavní část bakalářské práce vychází z analýzy čtyř rozhovorů. Je však třeba dodat, že 

cesta k nim nebyla jednoduchá. Většina jich byla prováděna přímo ve věznicích. Poslední 

rozhovor provedla studentka se zaměstnancem vězeňské služby. Poskytla tak i pohled z odlišné 

perspektivy. Studentka popisuje vnímání vězeňského prostředí a společenství v interpretacích 

odsouzených.  

Patrná je snaha o poctivý přístup ke zvolenému tématu. Autorka se nevyhýbá ani 

kontroverznějším otázkám spojených s fungováním nápravného systému.  

Zrazuje ji ale poněkud slabší propojení sociálně-vědní teorie a vlastního výzkumu. Ve 

svém přístupu k tématu se sice opírá také o foucaultovskou perspektivu, ale v analýze získaných 

informací ji využívá spíše okrajově. Uvítal bych celkově důkladnější analýzu získaného 

materiálu. I přesto se studentce daří odhalit některá problematická místa našeho nápravného 

systému (např. minimální podpora reintegrace osvobozených do společnosti).  

Studentka prokázala schopnost shromažďování dat samostatným terénním výzkumem a 

jejich následné zpracování. Ve své práci naplňuje vytyčené cíle a poskytuje zajímavý pohled 

do prostředí současného vězeňství. Bakalářská práci Věry Jirouškové považuji za zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě s hodnocením „velmi dobře - C“.       
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