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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 107 
Počet stránek příloh: 48 
Počet titulů v seznamu literatury: 41 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

V závěrech své práce uvažujete nad tím, jaké subjekty by mohly probační programy 
zaštiťovat, mezi nimi navrhujete např. neziskové organizace. Jaký zahraniční model 
z hlediska institucionálního zajištění probačních programů považujete za inspirativní? Proč? 

Zkoušela jste najít, zda se podobnému výzkumu jako vy věnoval někdo v zahraničí?   
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 Výsledky práce Barbory Šmídové jsou přínosné, jak v teoretické tak praktické rovině.  

Autorka vychází z vlastní zkušenosti, v úvodu vysvětluje svou motivaci a smysl práce.  
Jasně formuluje výzkumné otázky, které rozpracovává do otázek podpůrných. Volí 
kvalitativní metodologii, která je pro řešení vhodná. V diskusi své výsledky porovnává 
s dalšími výzkumy, všechna svá tvrzení podkládá odkazy na literaturu či výsledky svého 
šetření. Práce prokazuje, že se autorka velmi dobře orientuje v odborných termínech i 
v literatuře k tématu.  
 Práce má jasnou a srozumitelnou strukturu a je opatřena kvalitním poznámkovým 
aparátem. 
 Výsledky práce doporučuji publikovat.  
 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 
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