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Cílem práce je charakteristika postavení neziskových organizací se 
zaměřením na kulturní, sportovní a zájmové organizace, jejich vztahu k 
obci a charakteristika jejich přínosu, nezbytnosti a užitečnosti pro město a 
pro občany. Kromě toho posouzení konkrétního stavu ve městě Rychnov 
nad Kněžnou a zhodnocení neziskových organizací v něm působících a v 
neposlední řadě poskytnout doporučení pro  systém podpory a poskytování 
služeb v těchto organizacích. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Táňa Karlíková 

 
úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
Úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X    
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... X    

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.   X  

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému  X   

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) X    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
1) Jak vysoká je administrativní zátěž vztahu nezisková organizace – město, v čem tkví, co by 
se dalo zjednodušit? 
2) Setkala jste se - při konzultacích na městských úřadech - s aktivním přístupem 
zaměstnanců k vyhledávání zkušeností u jiných municipalit, případně proč ne? 
 

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

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