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1.  Na s. 57 uvádíte, že jednou z hlavních předností probačního dohledu je možnost „ověřit 
se“. Vysvětlete, prosím.

2. Na s. 60 píšete, že participanti by uvítali více probačních programů pro mladistvé. Uveďte, 
prosím, příklad dvou programů.

      Autorka zvolila pro svou diplomovou teoreticko-empirickou práci téma probační práce 
a její efektivity z pohledu klientů a pracovníků. Cíl práce není explicitně uveden. 
      První část práce se zaměřuje na na téma sociální práce a probace – její vymezení,  
vznik a vývoj ve světě i  v České republice,  definuje  činnost  PMS úředníků a asistentů. 
Zajímavá je kapitola 5.5, která je zaměřena na specifickou formu probace - trest parole 
(svoboda za určitých podmínek). Teoretickou část práce je zakončují  dva již uskutečněné 
výzkumy efektů probační práce. 
       Empirická část si klade za cíl představit, identifikovat a shrnout faktory, které vedou 
k efektivní probační práci – nahlíženo z pohledu pracovníků a klientů. Byl zvolen kvalitativní 
výzkumný  design  a metoda  polostrukturovaného  rozhovoru  pro  sběr  dat  a   technika 
otevřeného  kódování  s  využitím  softwaru  ATLAS.ti,  který  umožnil  vytvářet  průběžné 
kategorie. Výzkumný vzorek tvořilo 5 probačních úředníků a 5 klientů. Oceňuji kpt.8.7.1., 
která podrobně seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu.

Předložená práce obsahuje tyto nedostatky:
-citace v textu i v závěrečném seznamu literatury nejsou uvedeny v souladu s požadovanou 
normou (názvy titulů nejsou  uvedeny kurzívou)
Obsah – Úvod ani Závěr se nečíslují,  v Obsahu ani v Úvodu není uvedena Teoretická část


