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Předkládaná práce splňuje všechny potřebné náležitosti. Stylisticky a formálně nevybočuje 

práce z normálu a je zpracována v požadované kvalitě. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou. Vzhledem k charakteru práce jsou tyto části jasně identifikovatelné. Značná část 

práce obsahuje teoretickou deskripci vybraných pojmů. V této části nepřináší autorka žádné 

nové poznatky a práce místy působí rozvlekle. Nicméně deskripce všech pojmů je podrobná, 

obsahuje informace ze všech relevantních dostupných zdrojů. Pozitivně lze na práci hodnotit 

zařazení kapitoly číslo 3, neboť fundraising se stal významnou součástí řízení neziskových 

organizací. I přes veškeré výhrady k teoretické části práce můžeme konstatovat, že studentka 

dokazuje, že je schopna samostatné tvůrčí práce. 

 

Za nejvýznamnější část můžeme považovat praktickou empirickou sondu na vybrané 

organizaci. Studentka použila několik metod sběru dat. Realizovala dotazníkové šetření 

nejenom mezi uživateli centra, ale také mezi pracovníky. Obě techniky chtěla doplnit 

rozhovorem s ředitelem (vedoucím) centra, ale neodhadla správně situaci a ne vlastní vinou 

tento rozhovor nerealizovala (vedoucí se v potřebném čase nevyjádřil). Na druhé straně 

studentka podrobně popsala fungování centra. Tento popis vhodně doplnila o vlastní SWOT 

analýzy. V této podobě pak práce přináší užitečnou zpětnou vazbu dané organizaci a má tedy i 

praktické využití. 

 

Studentka ve své práci prokázala, že je sama schopna vytvořit odborný text a adekvátně 

využívat potřebných metod. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Domnívá se studentka, že management organizace její práci využije pro zkvalitnění 

fungování centra? 

2. Jak si studentka vysvětluje neochotu hlavního manažera uskutečnit rozhovor? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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