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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

     X  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.    X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

   X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

   X   

Slovní hodnocení k bodu 2: Metodologicky je práce poněkud neujasněná – čtenář se často 
ptá, v jakém oborovém poli se autorka pohybuje a o co hlavně usiluje. Práci by prospěla 
podstatnější metodologická pasáž, která by tuto věc vyjasnila. 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.    X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.    X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.      X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

    X   

K bodu 4: Práce je přávážně kompilační. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.    X      

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

   X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

    X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

    X   

K bodu 1: Formální jazyková stránka je uspokojivá, i když má daleko k dokonalosti – hned v 
první větě práce je hrubá chyba. Ale celek pak působí lépe než vstup do textu.  
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Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 

1. Co považujete za nejdůležitější poznatek o resocializaci propuštěných vězňů, k němuž 
jste dospěla svou prací a jehož jste si na začátku práce nebyla vědoma v takovém 
rozsahu a hloubce jako po jejím dokončení? 

2. Jak byste nějaký dílčí výsledek své práce využila při výuce ZSV na střední škole? 
Přibližte i didaktickou metodu, kterou byste pro prezentaci tohoto výsledku použila. 
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