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P O S U D E K  
V E D O U C Í H O    B A K A L Á Ř S K É    P R Á C E 

 
 
Autor:     Jiří Plch 
 
Bakalářská práce:  Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace 
 
 
Posuzuji bakalářskou práci Jiřího Plcha s názvem Analýza hospodaření vybrané nestátní 
neziskové organizace, která obsahuje padesát osm číslovaných stran bez příloh. Bakalářská 
práce zpracovává zajímavé téma.  
 
Cílem BP je analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace, kterou je Sportovní 
klub ledního hokeje ve Žďáru nad Sázavou. Dílčím cílem je zhodnocení efektivnosti 
využívání finančních zdrojů vybrané NNO. 
 
Bakalářská práce je rozdělena logicky do pěti kapitol. První se týká neziskového sektoru. 
Autor tvoří rámec celé práce tím, že definuje národní hospodářství, vymezuje neziskový 
sektor coby jednu z jeho částí. Definuje za pomoci vhodné literatury neziskový soukromý 
sektor, uvádí jeho nedostatky a přednosti. Tato část by lépe vyzněla v textu, odrážky působí 
příliš technokraticky. V kap. 1.2.4 uvádí autor stručné historické souvislosti. Zarážející je, že 
končí v roce 2004 jako kdyby se v dalších letech nestaly žádné významné skutečnosti 
v neziskovém soukromém sektoru. 
 
Druhá kapitola je věnována nestátním neziskovým organizacím. Uvádí zde základní 
charakteristiku a členění podle různých členění. Tato jsou plně převzatá a poplatná podle 
použité literatury. V části o „veřejné prospěšnosti“ kap. 2.2.2 velmi oceňuji zařazení zmínky o 
novele občanského zákoníku, který tento pojem bude nově definovat. Autorovi je třeba 
pochválit i zařazení argumentace proti této novele. K další části nemám připomínky. 
 
Třetí část se týká zdrojů financování a to přímo sportovních NNO. Podle mnoha zdrojů, které 
autor řádně uvádí, zpracoval základní teoretický background problematiky. Za přínosné 
považuji převod teoretických poznatků do roviny sportovních NNO. Propojení jednotlivých 
teoretických přístupů považuji za zdařilé. Autor správně uvádí, že financování sportu v ČR 
prošlo významnou změnou – odlukou od Sazka a.s. 
 
Čtvrtá část obsahuje představení vybrané NNO. Autor tuto část zpracoval velmi pečlivě a 
obsáhle a to díky jeho vlastnímu aktivnímu působení ve sportovní NNO. Pátá část navazuje a 
týká se analýzy hospodaření. V této části splnil autor oba ze svých cílů BP. Jednotlivé analýzy 
jsou pojaty jako komparace v čase s příslušným analytickým komentářem. Ten byl proveden 
se znalostí věci díky úzké spolupráci s danou NNO. Jednotlivá zjištění autor dokumentuje 
tabulkami a grafy a podrobným slovním komentářem. Autor se pokusil definovat i různé 
návrhy a doporučení. Zcela správně, v souladu s teoretickými poznatky, dělí svá doporučení 
podle směřování do vlastních a potenciálních zdrojů. Jednotlivá doporučení jsou 
kvantifikována a tudíž nechybí důkaz použití v praxi a přehled konečných důsledků. Nejedná 
se tedy o prázdné fráze. 
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Závěrečné hodnocení: 
V souladu s výše uvedeným konstatuji, že autor zpracoval velmi zdařilou bakalářskou práci 
v rámci zadaného tématu a splnil vytčený cíl a proto 
  
konstatuji, že posuzovaná bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji klasifikačním stupněm  
 

výborně. 
 
 
 
V rámci diskuse nad BP navrhuji položit tyto dotazy: 

1) Uveďte, jak byste zajistil větší přísun finančních prostředků z doplňkové činnosti (viz 
graf 15, kde je patrný znatelný pokles).  

2) V kontextu otázky č. 1 uveďte, jaké ekonomické, daňové či účetní souvislosti by 
mohlo mít zvýšení příjmů z doplňkové činnosti. 

 
 
V Pardubicích dne 2012-05-01 
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vedoucí bakalářské práce 
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