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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
1. Vystihněte specifika trestné činnosti mladistvých pachatelů.
2. Jak vznikly kasuistiky umístěné do příloh diplomové práce a jakou roli hrají ve vztahu 

k cílům řešené problematiky? 
3. Jak lze v rámci probační činnosti vytvářet účinné podmínky pro naplnění principů 

restorativní justice? 
4. V čem spatřujete limitující faktory výkonu profese probačního úředníka?
5. Ilustrujte na konkrétních příkladech z probační praxe užití různých typů interakcí (dle 

Babické, s. 105).

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce si klade za cíl charakterizovat sociálně pedagogické aspekty probace a 
mediace jako profesionálních způsobů práce s mladistvými pachateli trestné činnosti. Tento 
cíl je v zásadě naplněn, i když se domnívám, že by jej na základě shromážděného a 
interpretačně zvládnutého odborného materiálu bylo možno zejména v závěrech práce ještě 
konkrétněji rozpracovat .

Vlastní text je logicky strukturován, argumentačně podložen adekvátní literaturou. Autorka 
osvědčuje schopnost vhledu do právního, institucionálního a společenského kontextu probace 
a mediace, kultivovaným způsobem také zužitkovává svoje praktické zkušenosti s probační 
prací, škoda jen, že v textu více nevyužívá velmi zdařilých kasuistik (viz příloha) k doložení 
nejdůležitějších aspektů sociálně pedagogických postupů při práci s klienty. 

Oceňuji náhled na probaci a mediaci nejen jako na aktivity spadající do oblasti trestní justice, 
ale zejména jako na činnosti sociálně pedagogické, a dále jejich začlenění do obsáhlejšího 
pole systému prevence rizikového chování dětí a mládeže. Dále se domnívám, že v textu je
dobře rozpracována problematika faktorů ovlivňujících experimentování s odchylkami 
v chování či dokonce rozvoj deviantní kariéry klientů Probační a mediační služby. Také 
postřehy ohledně možností a mantinelů spolupráce PMS s dalšími subjekty, zejména 
s rodinou a školou, jsou podnětné a proniká do nich profesní zkušenost autorky. 

Za zdařilou považuji i pedagogickou interpretaci metod práce s mladistvým pachatelem na 
půdě PMS a závěrečnou kapitolu věnovanou sociálně pedagogické interpretaci probace a 
mediace, byť se samozřejmě s náhledy sociálně pedagogické povahy setkáváme průběžně 
v celém textu. 

Text je po formální stránce bez nedostatků, také spolupráce autorky s vedoucí práce byla 
příkladná, autorčin přístup byl angažovaný, nebylo třeba intervencí zásadnější koncepční 
povahy. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: vzhledem k dílčím výhradám formulovaným v odst. jedna a dva 
posudku navrhuji předběžné hodnocení velmi dobře, v případě přesvědčivé obhajoby 
výborně. 
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