
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název: Organizační struktura a činnost Probační a mediační služby ČR středisko Praha se 
zaměřením na činnost sekce parole 

Autorka: Dagmar Charvátová 

Vedoucí práce: PhDr. Andrea Matoušková 

Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila popis systému probace a mediace 
v ČR, zejména pak popis činnosti Probační a mediační služby ČR v rámci střediska Praha, 
ve kterém vykonávala svoji studentskou stáž. Specificky se autorka v práci chtěla zaměřit na 
činnosti vyvíjené PMS ČR v souvislostí s parolí, tj. s výkonem dohledu nad podmíněně 
propuštěnými, což uvádí i v názvu své práce. 

Z hlediska metodologického se autorka ve své práci drží pouze popisu teorie a praxe 
v oblasti probace a mediace v ČR, tyto znalosti pak doplňuje zpracovanými kasuistikami, jež 
v základech ilustrují praxi v dané oblasti. Kasuistiky autorka doplnila svým komentářem, ve 
kterém se pokusila o vymezení kladů a záporů postupu, který byl v daných kasuistikách ze 
strany pracovníka použit. 

Autorka v práci prokázala svoji dovednost vyhledat dostupnou odbornou literaturu ke 
zvolenému tématu a využít ji při zpracování práce; zdařilá je potom autorčina práce 
s citacemi uvedenými v práci. V seznamu použité literatury bych autorce ale doporučila, aby 
v případě uvedení zdrojů vyhledaných na internetu příště zpřesnila odkaz na www stránky, 
ze kterých čerpala informace (nestačí tedy uvést jen www.pmscr.cz. ale je potřeba 

specifikovat kterou z oblastí uvedených na těchto stránkách v práci použila). Grafické 
zpracování práce je zcela dostatečné, členění jednotlivých kapitol v práci je přehledné. Po 
stránce jazykové je práce v pořádku, jen bych autorku upozornila na pojem 
"postpenitenciární", místo pojmu používaného autorkou v podobě "postpenetenciární" (str. 7). 

Při rozčlenění své práce autorka vyšla z rozdělení činností střediska PMS Praha na 
základní odborné činnosti, kterými jsou: práce s mládeží, probace, obecně prospěšné práce, 
mediace a parole. V každé vyjmenované oblasti se autorka pokusila o vymezení základních 
pojmů a o stručný popis činnosti PMS v dané oblasti. Práce tímto postupem sice obsahuje 
zmínku všech odborných agend PMS, ale z hlediska obsahu jednotlivých kapitol musím 
autorce vytknout povrchnost tohoto zpracování. Postrádám zde také úvodní představení 
střediska PMS Praha (např. počet pracovníků střediska, jeho členění na jednotlivá odborná 
oddělení, statistický přehled nápadu případů v jednotlivých odborných agendách, specifika 
činnosti střediska s ohledem na jeho působnost pro celé město Praha). 

Do praktické části své práce autorka zařadila kasuistiky, kterými se pokusila ilustrovat 
danou odbornou oblast vykonávanou na středisku PMS Praha. Ve svých komentářích 

autorka prezentovala své pohledy na postupy probačního pracovníka v jednotlivých 
případech, pokusila se o vlastní srovnání kladů a záporů. Jako přínosné hodnotím 
rozhodnutí autorky zařadit zpracované kasuistiky do práce, jisté rezervy ale má vlastní 
zpracování kazuistik, kterým je nutné vytknout opět jistou povrchnost a nedostatečnou 
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schopnost autorky vystihnout klíčové informace k případu. Alternativou by příště mohlo být 
autorčino zaměření se pouze vždy na jednu, ale podrobněji zpracovanou a komentovanou 
kasuistiku v dané oblasti. 

V kapitole 8 a 9 se autorka již specificky věnuje oblasti parole, tj. podmíněného 
propuštění s dohledem. Zde autorka představuje aktuální trendy pOdmíněného propuštění 
v ČR a to uvedením základních statistických údajů Vězeňské služby ČR. Zastavuje se 
podrobněji u tématu podávání žádostí o podmíněné propuštění a samotného výkonu dohledu 
nad podmíněně propuštěnými. Toto téma doplňuje vybranými informacemi z tématu parole 
praktikované v rámci Velké Británie. 

V příloze autorka uvádí část textu národního metodického standard činnosti PMS ČR 
v oblasti parole - otázkou je, z jakého důvodu autorka nezařadila celý dokument, tj. "Podnět 
k zahájení spolupráce s PMS", ačkoli se na něho na str. 26 své práce odkazuje. 

Bakalářskou práci hodnotím stupněm: velmi dobře (2) 

/I , 
,; I / 

, v1LAAVt.' í ~ 
PhDr. Andrea Matouško~ 

V Praze dne 6.2.2009 
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