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Připomínky a otázky k obhajobě:
Hlavní pozitiva práce: Za silnou stránku práce je možné považovat provedenou analýzu aspektů souvisejících s
působením vzdělávání v rámci procesu resocializace odsouzených. Pozitivně lze vnímat nejen dotazníkové
šetření provedené mezi odsouzenými ve Věznici Pardubice, ale i doplňující šetření mezi zaměstnanci této
věznice.
Hlavní negativa práce: Za nedostatek práce je možné vnímat relativně malý počet vyplněných dotazníků
získaný od odsouzených.
Otázka: Mezi doporučovaná opatření jste zařadila rozšíření vzdělávání ve věznicích. Jaké problémy očekáváte
při realizaci Vámi navržených doporučení?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)

Navržený klasifikační stupeň:

Výborně minus

Do rámečku vypsat hodnocení: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, nevyhověl/a.
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