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Kateřina Horynová: Ověření odhadu předpokladů pro zkrácení výkonu trestu /2012/

Autorka se v práci musela vyrovnat s tím, že data k plánované analýze byla k dispozici až poměrně 

pozdě. Přesto se jí podařilo splnit základní cíl, totiž posoudit predikční potenciál metodiky SARPO 

z hlediska selhávání osob propouštěných z výkonu trestu. V tomto směru jsou její výsledky relevantní, 

jakkoli ukazují spíše na hlubší podstatu problému úspěšnosti predikce osvědčení a na význam časové 

dynamiky.  S použitými metodami nakládá celkově opatrně a ukazuje své schopnosti zvládnout i 

poměrně komplikovaný „balík dat“.

Práce však vykazuje několik dílčích nedostatků, které výsledný efekt mírně snižují. Právě s ohledem 
na nutnost odložení finální analýzy by čtenář mohl očekávat větší propracovanost úvodní části, kde je 
podán přehled předchozích řešení. V části domácí jde spíše o historickou retrospektivu, která se 
poněkud vyhýbá hodnocení. V části zahraniční čtenář nezjistí, v čem spočívá rozdíl mezi třetí a 
čtvrtou generací metodik (s.12), a kam patří ty vybrané ( a podle jakých kritérií byly vybrány). Zde se 
přece jen odráží i slabší zázemí pokud jde o využití zahraničních pramenů. Paradoxně zde není 
komentována specifika mateřské metodiky (OASys), zkrátka jde spíše o sbírku příkladů nežli o 
historickou nebo komparativní analýzu. Práci též trochu zbytečně natahuje sekundární analýza 
výchozího datového souboru, která sice ústí v několik námětů na další postup, ale autorka mohla 
využít prostoru právě k tomuto účelu (viz ověření možnosti nahrazení chybějících hodnot – s. 63).

V textu lze nalézt řadu drobných chyb či nepřesností:

16 – překlep u jména Sheldon

24 – chyba v příčestí

25 – formulace „analýza skupin recidivistů s „napravenými“ pachateli“

26 – Poslední odkaz na stránce

38 – kvartily nejsou kvartály (i když význam je stejný)

42 – osoby nic v dotazníku nezaškrtávaly

Použité grafy nejsou vždy zcela přehledné, příkladem budiž třeba G10 na s.45. Vážným nedostatkem 
je pak to, že u dvou publikací v seznamu literatury vypadl název článku, to je třeba opravit. 

Předložená práce přináší některé relevantní výsledky a celkově splnila své cíle, autorka prokázala 

schopnost pracovat s literaturou i s náročnějšími postupy analýzy dat. S ohledem na výše uvedené 

připomínky bych snížil její hodnocení někam mezi stupně velmi dobře a dobře, celkově však nemám 

výhrady směrem k připuštění práce k obhajobě.
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