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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vzdělávání odsouzených ve věznici 
Jméno autora: Pavel Drobný 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma je adekvátní studovanému oboru, v kontextu bakalářských prací patří k zřídka voleným a domácí odbornou 
literaturou aktuálně méně řešeným. Současně se však jedná o téma společensky významné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student postupoval v souladu se zadáním.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student přistupoval k řešení zadaného úkolu aktivně a samostatně. Postup práce konzultoval, schopnost vlastní odborné 
práce je přiměřená bakalářskému stupni. Vzhledem k náročnosti skloubení pracovních povinností bakalanta (práce na 
směny) a zpracování bakalářského úkolu probíhaly konzultace spíše nárazově. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. Místy zhoršená jazykovými dovednostmi bakalanta (viz další bod posudku). Práce má 
logickou strukturu. Těžiště textu teoretické části je v přehledu historie a aktuálního stavu vzdělávání osob ve výkonu textu. 
Výklad dalších odborných termínů je místy zjednodušený, pro potřeby bakalářské práce a vlastního výzkumného šetření 
dostačující.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava práce je na odpovídající úrovni, typograficky je práce dobře členěná (snad jen zbytečně podrobně), rozsah 
práce odpovídá obvyklým nárokům bakalářského úkolu. V textu je bohužel značné množství gramatických chyb, věcně 
chybně je opakovaně uveden název penitenciární jako „peniteciární“. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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Bakalant využil relevantní zdroje, většinou ve vhodné kombinaci. Se zdroji a dalšími prameny pracoval v souladu s citačními 
zvyklostmi. Dílčí odchylky od citační normy (například číslování položek v seznamu pramenů) nejsou vyjádřením porušení 
citační etiky. Práce prošla kontrolou v theses.cz. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Pozitivně hodnotím aktivní a zodpovědný přístup bakalanta. Práce je dílčím příspěvkem k rozvoji zkoumané problematiky 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Posuzovaný text je zpracován v souladu s požadavky na bakalářskou závěrečnou práci. Téma práce je relevantní 
studovanému oboru. Bakalant vhodně propojil dostupné základní texty odborné literatury a v diskusi dílčím 
způsobem komparoval i zjištění dříve provedených výzkumných šetření. Celkově pozitivní dojem z posuzovaného 
textu poněkud snižuje nedůsledná závěrečná korektura a krkolomně formulované výzkumné předpoklady (v textu 
označeny jako hypotézy) v podkapitole 2.3. Lépe jsou tyto předpoklady uvedeny v podkapitole 3.2, kde jsou i řádně 
vyhodnoceny a verifikovány. 
  
Vzhledem ke stanovenému cíli práce prosím bakalanta, aby v obhajobě podrobněji zdůvodnil navržená opatření a 
uvedl, do jaké míry je jejich aplikace možná a přínosná pro praxi.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. Při úspěšné obhajobě je možné i lepší 
hodnocení. 
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