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Kristýna Uchytilová
Nestátní neziskové organizace jako ekonomické subjekty
Cílem práce je analýza problematiky nestátních neziskových
organizací jako významných subjektů a specifického druhu
organizací. Práce se pak zabývá zvláštní deskripcí vybrané
neziskové organizace
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.

Předkládaná práce splňuje všechny potřebné formální náležitosti. Přestože studentka
prokázala schopnost tvůrčí práce, stylistická úroveň práce je pouze na průměrné úrovni a
místy je její vyjadřování značně neobratné.
Práce obsahuje teoretickou deskripci vybraných pojmů. V této části nepřináší autorka žádné
nové poznatky. Na druhé straně v této části práce poskytuje logický a ucelený soubor
informací. Správně studentka v práci použila kapitolu, která se týká fundraisingu, který je
významný současný nástroj managementu neziskových organizací. Pochvalu si zaslouží část,
která je věnována významu výroční zprávy pro tento typ organizací. Byť se nejedná o
rozsáhlé sdělení, je nutno ocenit, že tomuto tématu přikládá autorka význam
Praktickou část bakalářské práce tvoří dvě kapitoly. Jedna se zabývá základním popisem
vybrané neziskové organizace. V této kapitole na konkrétním příkladu studentka dokládá
poznatky získané v teorii. Kladně můžeme hodnotit výzkumný záměr, který zkoumal
povědomí vybrané veřejnosti o problematice nestátních neziskových organizací. Vhodně
studentka zařadila také rozhovor s pracovníkem vybrané organizace. Tento přístup jí umožnil
systémový pohled na zkoumaný problém. Velkou škodou proto je výše zmíněná poznámka o
autorčině stylistické neobratnosti.
Přes všechny výhrady autorka ve své práci prokázala, že je sama schopna vytvořit odborný
text a adekvátně využívat potřebných metod za použití relevantních zdrojů.
Otázky k obhajobě:
1. Jaké jsou hlavní zjištění z výzkumu (veřejnost je dostatečně informovaní o problematice,
zajímá se či nikoliv)?
2. S jakými problémy se obecně neziskový sektor v současnosti potýká?
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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