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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta Lenka Tomanová  

Téma práce Nestátní neziskové organizace jako ekonomické subjekty 

Cíl práce Cílem práce je deskripce vybraných problémů nestátních 

neziskových organizací s důrazem na financování tohoto 

specifického typu organizace. Konkrétně se jedná také 

o testování ochoty organizací vypovídat o finančních otázkách 

a identifikace dostupnosti informací o hospodaření nestátních 

neziskových organizací. 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Jan Mandys, Ph.D. 

 

Předkládaná práce splňuje potřebné náležitosti. Formální úprava práce je na nadprůměrné 

úrovni. Co je třeba dále vyzdvihnout je fakt, že autorka přináší jeden z nejucelenějších 

komplexů informací o fungování nestátních neziskových organizací, které sumarizují 

poznatky z dané oblasti z dostatečného množství zdrojů a text je v této části i přes občasnou, 

ale u studentů běžnou stylistickou neobratnost užitečným studijním materiálem pro 

zájemce seznámení s fungováním tohoto typu organizací a jako podklad pro vlastní tvůrčí 

činnost. 

 

Mírně problematická se jeví empirická část práce. Studentka zvolila jako výzkumnou metodu 

dotazníkové šetření, avšak výsledek jejího snažení není, její vlastní vinou, (neboť ochotu 

respondenta odpovídat nemůže tazatel výrazněji ovlivnit) uspokojivý. Respondenti odmítli 

odpovídat a návratnost dotazníků nebyla prakticky nulová. Z metodologického hlediska se 

však jedná o cennou informaci, která má svůj vědecký přínos. Zde je na místě studentku 

pochválit, že nerezignovala na analytickou část své práce a formou deskriptivní analýzy 

dostála cílům práce, byť na omezeném množství zkoumaného souboru, který však představuje 

významné organizace na sledovaném území a reprezentují tak aktuální stav. Její závěry 

odpovídají dostupným informacím, podařilo se oslovit k rozhovoru zástupce jedné 

z nejvýznamnějších organizací v kraji. Svá zjištění interpretovala autorka formou SWOT 

analýzy. Všechny použité metody sice nenahrazují hlavní záměr, avšak musíme hodnotit 

schopnost studentky operativně hledat alternativy při komplikaci řešení stanoveného 

problému. I z tohoto pohledu studentka ve své práci prokázala, že je sama schopna vytvořit 

odborný text a adekvátně využívat potřebných metod a navíc adekvátně řešit problémy 

spojené  výzkumem. 

 

Klady práce: ucelenost a komplexnost teorie, využití zástupných adekvátních metod výzkumu 

při selhání hlavního záměru, funkčnost obrázků, grafů a tabulek.K práci nemám zásadní 

výhrady, splňuje všechny náležitosti bakalářské práce. 
 
 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je podle Vás hlavní příčinou neochoty respondentů odpovídat na otázky z výzkumu? 

2. Co považujete za silné a co naopak za slabé stránky NNO jako specifického druhu 

organizace? 

 

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