
Oponentní posudek 

na bakalářskou práci Dagmar Charvátové: 

Organizační struktura a činnost Probační a mediační služby České republiky středisko 
Praha se zaměřením na činnost sekce Parole. 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na aplikaci Zákona o Probační a mediační službě 
České republiky č. 25712000 Sb. ve znění zákona č. 34212006 Sb., zákona č. 11212006 Sb. a 
zákona č. 264/2006 Sb. s důrazem kladeným na podmíněné propuštění odsouzených z výkonu 
trestu odnětí svobody s dohledem (parole). Autorka ve své práci analyzuje funkčnost oddělení 
pro podmíněně propuštěné, svým pohledem vnímá významnost role sociálního pracovníka, 
všímá si a popisuje různorodost práce s klienty, využití jeho kompetencí včetně 

komunikačních dovedností pro efektivní funkčnost celého systému organizace. V logických 
souvislostech předkládá kazuistiky s důrazem na specifika včetně dopadů na klienty po 
rozhodnutí soudu o jejich podmíněném propuštění. Přesně a výstižně popisuje průběžně 
získávané informace, zkušenosti z konkrétně aplikovaných postupů při práci sociálního 
pracovníka Probační a mediační služby České republiky ve středisku Praha s nastíněním 
možných cest vedoucích k začlenění jejich klientů do společnosti bez recidiv. 

Oponovaná práce nevykazuje věcné chyby a v tomto kontextu ji lze pouze vytknout 
některé nepřesné formulace, kde např. na str. 43 je uvedeno" ... Zároveň sociální pracovník 
vězeňské služby na žadatele vypracuje zprávu, která bude postoupena soudu ... ", k upřesnění 
uvádím, že zpráva o odsouzeném má podobu hodnocení, kde se pro1ínají průběžná hodnocení 
na odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody vypracovávané odbornými zaměstnanci 
věznice (vychovatelem, speciálním pedagogem, psychologem, vedoucím pracoviště 

v případě, že je odsouzená osoba pracovně zařazena, a konečně i sociálním pracovníkem), vše 
z důvodu objektivity s ohledem na rizika a potřeby odsouzené osoby. 

1) Rozsah práce v počtu 54 stran bez příloh, odpovídá požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci předkládanou Katedře sociální práce FF UK. 

2) Formální a jazykové požadavky 

a) Jazyková úroveň - bez gramatických a stylistických chyb. Práce je srozumitelná i 
laickému čtenáři, s odborným jazykem je zacházeno standardně, některé odborné 
výrazy jsou autorkou v textu vysvětleny. 

b) Práce s odbornou literaturou a prameny - bakalářská práce odpovídá normě ČSN ISO 
690, je v ní minimálně použito citací a parafrází, nejvíce jsou zastoupeny odkazy 
na odborné zdroje. Použitá literatura je početně málo zastoupena, ale vykazuje 
nejaktuálnější tituly zabývající se předmětnou problematikou. 

c) Úroveň formálního zpracování - členěním práce, průvodním aparátem a přílohami 
odpovídá průměrné bakalářské práci. 



3) Metodika práce 

Pozitivně hodnotím použitou metodu pro studium jedinečných případů, a to zpracování 
kazuistik s využitím praktických zkušeností ze studentské praxe ve středisku Probační a 
mediační služby ČR Praha. 

4) Obsahová stránka a přínos práce 

Kladným, iniciativním a postihujícím různé způsoby práce s klienty, kdy se snaží autorka 
se zavedenými praktickými postupy pracovníka PMS polemizovat, mohu její přístup k řešení 
zadaného úkolu zobecnit s tím, že předestřený cíl práce byl splněn. Odborný přínos a 
využitelnost v praxi vidím např. u cílové skupiny nově přijatých zaměstnanců Probační a 
mediační služby ČR nebo uveřejněním formou příspěvku v některém odborném periodiku 
zaměřeném na předmětnou problematiku. Autorka svou bakalářskou prací zpřístupnila vhled 
do instituce, do níž je relativně omezený přístup veřejnosti, v tom smyslu je přínosná. 
Prezentace závěrů bakalářské práce logicky vyplývá z předcházejícího textu (kapitol), 
uvedených statistik a kazuistik. 

5) Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě 

• Musí být u probačního programu předkládaného mladistvému přítomen zákonný 
zástupce? Zdůvodněte svou odpověď. 

• V čem se liší práce probačního pracovníka s mladistvým klientem a dospělým 
klientem? 

• Jaké specializované kurzy musí absolvovat mediátor Probační a mediační služby ČR? 

• Popište rozdíly mezi opatřeními výchovnými, ochrannými a trestními. 

6) Celkové hodnocení práce 

Celkově lze s přihlédnutím k výše uvedenému hodnotit oponovanou bakalářskou práci 
klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře. Konečné hodnocení bude záviset na tom, jak 
se podaří autorce ústně obhájit práci a zodpovědět výše uvedené otázky. 
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