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Výstižnost anotace

Hodnocení
A B C D E
X

Úvod práce

X

Kritéria hodnocení práce

F

Teoretická část
Kvalita, odborná úroveň, vztah k tématu

X

Členění a návaznost kapitol, provázanost s průzkumnou/praktickou částí*

X

Práce s odbornou literaturou, současný stav poznání

X

Metodika
Cíle práce

X

Výzkumné/průzkumné otázky, event. hypotézy

X

Vhodnost a správnost použitých metod*

X

Popis, vysvětlení použitých metod

X

Prezentace a interpretace výsledků
Správnost, přesnost

X

Přehlednost, jasnost*

X

Diskuze
Kvalita, odborná úroveň

X

Práce s odbornou literaturou, srovnání s jinými výsledky*

X

Závěr
Shrnutí zjištěných skutečností

X

Dosažení stanovených cílů*

X

Význam pro praxi, další perspektiva zpracování

X

Formální stránka práce a spolupráce
Dodržení směrnice, šablony*

X

Stylistika

X

Gramatika a pravopis*

X

Kvalita obrázků, grafů, tabulek, příloh
Rozsah práce*

X
X

Spolupráce
X
* Pokud vedoucí práce vyhodnotí 4 a více kritérií označených hvězdičkou jako hraniční, měla by být
závěrečná práce celkově hodnocena F.
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Zachování anonymity respondentů a zařízení, kde probíhá výzkum/průzkum*:

ano - ne

Případný komentář:
Míra shody je 5 %. Závěrečná práce je/není plagiát.
Případný komentář:

Případný stručný komentář (např. účast na konferencích, publikace):
Studentka v teoretické části práce popisuje téma v sociální práci stále více skloňované a to Probační a
mediační službu. Věnuje se zde klientům, probačním úředníkům, alternativním trestům a konečně
samotné sociální práce v PMS a konkrétním metodám pomoci.
V praktické části se pomocí kvantitativního výzkumu zaměřuje na hlavní výzkumný cíl a to zjistit
možné faktory ovlivňující spolupráci probačního úředníka, což je v oblasti SP neprobádané a nové téma.
Studentka navíc kontaktovala celkem 3 střediska PMS, proto měla k dispozici hned několik zkušených
sociál pracovníků s mnohaletými zkušenostmi. Prezentace výsledků je ve zvolené metodice náročnější
na orientaci, avšak neubírá na kvalitě získaných informací. Studentka vhodně pracuje s odbornou
literaturou českou i zahraniční. Hodnotím výsledkem za B.
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