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Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1 
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Logická stavba a členění práce (srozumitelnost) 1 
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Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost vědeckého aparátu, příloh, tabulek a obrázků 1 

Jazyková a terminologická úroveň práce 1 

 



Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce: 

Studentka předložila závěrečnou práci ve studijním oboru Resocializační pedagogika. 
Práce má rozsah 67 NS se zabývá důležitým tématem resocializace z pohledu odborníků 
penitenciární a postpenitenciární péče v ČR. Je rozdělena do části teoretické, opisující proces 
resocializace a jeho subjekty, přibližující cíle restorativní justice a resocializační programy 
v praxi (jj. Program zacházení, druhy resocializačních programů v ČR a zahraničí trendy, aj.) 
a do části praktické, kterou tvoří expertní rozhovory se7 pracovníky ze sledované oblasti. 
Výzkum je vyhodnocen metodou modifikované zakotvené teorie. Kvalita praktické části je 
vysoká a výsledky výzkumu napomáhají vymezit závěry DP a potvrdit její cíle. 

Studentka předložila závěrečnou práci, která plně odpovídá nárokům na kvalifikační 
práce v magisterském stupni studia. Celkově ji hodnotím jako výbornou. 
 

Otázky pro diskusi: 
1) Objasněte výběr výzkumného vzorku? 
2) Uveďte možnosti dalšího rozšíření sledovaného výzkumu? 

 

Návrh výsledného hodnocení diplomové práce 

výborně – velmi dobře – dobře – nevyhověl/a    (vyberte) VÝBORNĚ 
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