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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jakým způsobem by bylo možno využít výsledky výzkumu v praxi?
2. Jaká vysvětlení máte pro shody a rozdíly v hodnocení účinných faktorů probace ze strany 
pracovníků a klientů?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
Téma  práce  se  pohybuje  na  pomezí  sociální  práce  a  sociální  pedagogiky  a  jeho  zpracování  je
zajímavým příspěvkem k hodnocení probační práce v rámci trestní justice. Diplomantka se pro téma
rozhodla  na  základě  vlastní  praxe  v  Probační  a  mediační  službě  ČR.  Tato  získaná  zkušenost  jí
umožnila zacílit výzkum zajímavým směrem, stejně jako více do hloubky porozumět procesu probace.

Práce je koncipována jako teoreticko-empirická studie. Ve vstupní kapitole autorka zasazuje probaci
do sociálně pedagogického diskursu, využívá k tomu však jen několik málo zdrojů, takže tato kapitola
nejde příliš do hloubky. V dalších kapitolách, ve kterých analyzuje probaci a probační a mediační
službu,  nabízí  komplexní  popis jak tohoto způsobu práce s pachateli,  jeho metod a společenských
benefitů, tak fungování služby, včetně jejího legislativního zakotvení. Značnou pozornost věnuje také
dvěma rozsáhlejším výzkumům probace, které byly provedeny v ČR. Lze jen konstatovat, že je škoda,
že se nepodařilo zahrnout také výzkumy zahraniční (zahraniční zdroje jsou naopak vhodně využity pro
teoretické zakotvení  účinných faktorů probace, tedy klíčového konceptu práce). Celkově lze říci, že v
této části práce diplomantka nabízí systematické, byť spíše popisné zmapování problematiky (např.
některé v textu uvedené výčty by bylo vhodné více rozebrat, okomentovat apod.).

V empirické části je zpracováno výzkumné šetření zaměřené na zjišťování účinných faktorů probace z
pohledu pracovníků PMS a bývalých klientů služby. Výzkum probíhal v období epidemie covid-19, to
do značné míry ztížilo sběr dat. Další obtíž byla spojena se složitým vyjednáváním s PMS ohledně
možnosti rozhovory s pracovníky standardně zaznamenat a následně zpracovat. Všechna tato úskalí
však diplomantka překonala.

Vzhledem  k  malé  zkušenosti  autorky  s  kvalitativním  výzkumným  designem  a  k  obtížím,  které
provázely sběr dat, vznikala tato část práce již v časovém stresu a ve skutečně intenzivní spolupráci s
vedoucí.  Oceňuji,  že zvládla pro zpracování  dat  statistický software Atlas.ti,  nevyužila však celou
škálu postupů zakotvené teorie a je škoda, že více neinterpretovala také vztahy mezi kategoriemi, které
program  umožnil  kódovat.  Nicméně  pro  potřeby  kvalifikační  práce  lze  techniku  vyložení  karet
považovat za dostačující.  K drobnějším nedostatkům výzkumu patří to, že by bylo vhodné hovořit
důsledně pouze o participantech výzkumu nebo o informantech, nikoli též o respondentech (autorka
byla upozorněna, nicméně na s. 48-49 zachovala v rámci popisu vzorku toto označení). Také se vloudil
stylistický nedostatek do formulace VO1 pro pracovníky („Jaké faktory se jeví jako nejdůležitější
při  hodnocení  úspěšné  spolupráce  s  klienty  a  celý  dohled?”,  s.  45).  Závěry  výzkumu  jsou
formulovány výstižně a strukturovaně, výzkumné otázky jsou podrobně zodpovězeny.  Škoda, že se již
nepodařilo  zpracovat  doporučení  pro  zlepšení  praxe,  jimiž  by  byly  výsledky  výzkumu ještě  více
zužitkovány

Užití odborné terminologie je adekvátní, z hlediska jazyka a stylu se ojediněle objevuje syntaktický
nedostatek  nebo stylistická  neobratnost.  Zacházení  se  zdroji  odpovídá  normě,  byť  poznámky pod
čarou, na které je autorka zvyklá, není nejpřehlednější způsob odkazování. Místy se také objevuje (s.
61, 63, 71) nedostatek ve formátování. 

Závěr: Práce jako celek splňuje požadavky kladené na kvalifikační závěrečné texty, přináší zajímavé
výzkumné výsledky a lze ji považovat v tomto směru za přínosnou.

Doporučení k obhajobě: doporučuji.
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře (dle kvality obhajoby i lépe).
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