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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Jaroslav Kovář 
s názvem: Možnosti zapojení osob ve výkonu trestu skrze nestátní neziskové organizace při řešení
mimořádných událostí v Libereckém kraji

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 18 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

9 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

35 

5. Celkový počet bodů 87 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. 

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Diplomová práce se zabývá možnostmi zapojení osob ve výkonu trestu prostřednictvím nestátní neziskové
organizace při řešení mimořádných událostí se zaměřením na Liberecký kraj. Svým zaměřením na aktuální
téma současnosti -  snižování recidivy u trestaných osob představuje praktické shrnutí dosavadních
poznatků k této problematice.
Práce obsahuje potřebná odborná a zákonná východiska. Autor při vypracovávání teoretické části
diplomové práce vycházel z relevantních tuzemských i zahraničních zdrojů, které vhodně doplnil vlastními
praktickými zkušenostmi ze své práce s osobami po výkonu trestu svobody v rámci jejich reintegrace do
civilního života se zaměřením na sociální podniky.  Stanovený primární cíl zanalyzovat zapojení osob ve
výkonu trestu odnětí svobody prostřednictvím neziskových organizací byl splněn vhodnou komparací
sociálních podniků, zabývajících se zaměstnáváním osob po výkonu trestu odnětí svobody. Autor došel k
závěru, že ani prostřednictvím neziskových organizací nelze tyto osoby zapojit do řešení mimořádných
událostí, neboť nejsou pro tyto činnosti vytvořeny dostatečné zákonné podmínky. Metodika diplomové
práce je zaměřena na kvalitativní výzkum a provedení SWOT analýzy. Interpretace jejich výsledků je na
standardní úrovni. Diskuse a závěr práce odpovídá na primární cíl vymezený v zadání. Uvedené zdroje jsou
rozsáhlé, autor k vypracování práce přistupoval aktivně a samostatně. Kladem práce je zvolení dosud
nezpracovaného tématu, s akcentem na neziskové organizace zaměstnávající osoby po výkonu trestu odnětí
svobody v tzv. sociálních podnicích.

Práce svým zaměřením, odbornou úrovní a logickou strukturou jednotlivých kapitol splňuje kritéria pro
psaní závěrečných prací. Závěrem lze konstatovat, že předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě
a hodnotím 87 body, což odpovídá hodnocení B.
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