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   Předkládaná bakalářská práce s názvem „Probační a mediační služby“ byla vypracována v rozsahu 

70 stran. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou, poměr obsahu obou částí je vyvážený. Práce  

obsahuje i přílohy. 

   V úvodu práce nás autorka seznamuje s tím, co jí vedlo k volbě tématu. Zvolila si téma aktuální, 

vzhledem ke studovanému oboru vhodné. Stanovuje si cíl práce pro teoretickou i pro praktickou část. 

   Cílem teoretické části práce je informovat o historii vzniku Probační a mediační služby, o cílech 

jejího působení,  způsobu působení, organizaci a konkrétních činnostech. Autorka se zaměřuje i na 

popis cílové skupiny služby. 

   Nalezneme zde také, vhodně umístěný seznam pomáhajících organizací a institucí, se stručným 

popisem.  

   V první kapitole teoretické části autorka stručně popisuje organizaci a činnost Probační a mediační 

služby, vysvětluje pojem probace a mediace. Na straně 11 jsou vypsány tzv.Instituty řešení trestních 

případů, dále je stručná historie vzniku, mezinárodní spolupráce, současné trendy, cíle a možnosti 

působení. Jsou zde zdůrazněny tři základní cíle: integrace obviněného, participace poškozeného, 

ochrana společnosti.  Informace jsou podány srozumitelně a je jasně patrno, že se autorka o dané 

téma dlouhodobě zajímá a dobře se v této problematice orientuje. 

Zajímavá je i kapitola 1.8.5, kde je popsán průběh mediačního jednání, dostatek prostoru je potom 

věnováno i představení tzv. interním a externím projektům. 

   Celá teoretická část je velice pěkně a přehledně zpracovaná, autorka splnila cíl práce, stanovený pro 

teoretickou část. 

   Praktická část je rozdělena na dvě části. První z nich tvoří rozhovor a ve druhé části je zpracovaný 

dotazník. Obě části jsou vhodně zvoleny i zpracovány. Rozhovor je ilustrativní a cílem dotazníkového 

šetření bylo zjistit, jaký názor mají oslovení respondenti na alternativní tresty a jakou mají představu 

o alternativních trestech. 

Dotazníkové šetření je menšího rozsahu ( z oslovených 30 respondentů jich odpovědělo 27). 

Vyhodnocení a prezentace, grafické zpracování i komentáře výsledků šetření jsou na velmi dobré 

úrovni. 

   Práce je po stránce obsahové i formální na  dobré úrovni. Práce s literaturou, volba jednotlivých 

titulů, počet titulů, včetně citací je také na dobré úrovni a svědčí o dostatečné informovanosti 

autorky. 

 

 



Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:   velmi dobře 

   

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Jak dlouho se zajímáte o Probační a mediační službu, kde jste získala první informace? 

2. Ve své bakalářské práci uvádíte, že respondenty pro dotazníkové šetření se stali lidé z Vašeho 

okolí? 

Můžete tento „vzorek“ blíže specifikovat? 

3. Jak byste „vzorek“ respondentů rozšířila, jakým způsobem byste oslovila další respondenty? 

4. Jaké další otázky byste ještě ráda respondentům zadala? 

5. Kde by se dala Vaše práce využít v praxi?  
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