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Cílem práce je analyzovat stávající situaci v oblasti spolupráce probační a 
mediační služby s místní samosprávou na obecní úrovni. Určení specifik a 
nástrojů užívaných v oblasti alternativních trestů, zhodnocení spolupráce s 
obcemi při jejich výkonu a navržení případných doporučení. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
x    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce pojednává o spolupráci Probační a mediační služby s místní samosprávou na 
obecní úrovni společně s určením nástrojů, které jsou užívány v případě uložení alternativních 
trestů. Následuje zhodnocení spolupráce a navržení případných doporučení.  
Práci otevírá charakteristika veřejné správy s důrazem na oblast místní samosprávy, na kterou 
navazuje kapitola zabývající se Probační a mediační službou České republiky z hlediska 
jejího vývoje v Evropě a České republice, určení cílů, poslání a oblastí činnosti. Následuje 
kapitola zabývající se problematikou alternativních trestů jako způsobu potrestání pachatele. 
Příkladem může být probační dohled, domácí vězení, zákaz vstupu na kulturní, sportovní a 
jiné společenské akce a další. Závěrečná kapitola je věnována spolupráci mezi Probační a 
mediační službou České republiky a místní samosprávou jakožto poskytovatelem obecně 
prospěšných prací společně se zhodnocením a návrhy na zlepšení spolupráce. 
 



Práce analyzuje spolupráci Probační a mediační služby České republiky s místní 
samosprávou, což lze považovat za současné téma. První část práce, která je z naprosté 
většiny založena na rešerši literatury, vhodným způsobem uvádí zkoumanou problematiku. 
Analytická část zabývající se spoluprací Probační a mediační služby České republiky 
v Uherském Hradišti s tamní místní samosprávou je založena na datech z veřejných zdrojů a 
konzultacích s pracovníky Probační a mediační služby České republiky, což přináší práci 
hlubší a praktický rozměr. V tomto ohledu bych zmínil subkapitolu zabývající se návrhy na 
zlepšení. Celkově je možné prohlásit, že autorka prokázala dostatečné schopnosti zpracovat 
bakalářskou práci, kterou lze navrhnout k její obhajobě.    
 
Práci hodnotím stupněm výborně mínus. 

V rámci obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1. Uměla byste shrnout základní pozitiva a negativa užití alternativních trestů?  
2. Jaký je současný trend užívání alternativních trestů v Evropě ?   
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: výborně mínus 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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