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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Účetnictví v neziskové organizaci 
Jméno autora: Dospělová Adéla  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku 
Oponent práce: Ing. Šárka Findová 
Pracoviště oponenta práce: Fortuna Game, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem předložené bakalářské práce je vymezení neziskového sektoru v kontextu účetnictví, controllingu a jeho zařazení do 
národního hospodářství. Považuji zadání za náročnější z důvodu toho, že výuka účetní teorie na ČVUT se zaměřuje zpravidla 
pouze na podnikové účetnictví, které je velmi odlišné od účetnictví neziskové organizace. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Bakalářská práce je kromě úvodu a závěru členěna do dvou rozsáhlejších částí, práce obsahuje nejprve teoretickou část, ve 
které autorka charakterizuje danou problematiku obecně a seznamuje čtenáře s pojmem neziskové organizace. Stěžejní částí 
práce je praktická část bakalářské práce, která se zabývá aplikací znalostí nabytých studiem na Masarykově ústavu vyšších 
studií a je hodně doplněna vlastním samostudiem dané problematiky. Text je doplňován vlastními komentáři a četnými 
ukázkami a příklady. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka zvolila vhodnou metodu řešení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka při zpracování bakalářské práce využila znalosti získané studiem v příslušném oboru Masarykova ústavu vyšších 
studií a studiem relevantní odborné literatury, kterou vhodně citovala. Nejedná se o práci, která by obor rozšiřovala. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska formální úpravy je bakalářská práce v pořádku, je psána srozumitelně, obsahuje přehledná schémata a obrázky.  
Pouze graf 3.2. by bylo možná lepší zvolit v jiné velikosti, nebo v jiném rozlišení, aby bylo lépe vidět údaje ve spodní části 
grafu (tj. počty ostatních neziskových organizací). Rozsah práce je přiměřený. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Použité zdroje jsou vhodně citovány i v textu, autorka využila i poznámek pod čarou. Seznam literatury na konci bakalářské 
práce je vhodným výběrem pramenů k dané problematice, jen bych doporučila zdroje řadit abecedně a očíslovat. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Otázka k obhajobě: 

Zaujal mě pojem fundraising – nenašla by se nějaká podobnost v povolání fundraisera se sektoru neziskového a 
lobbisty v sektoru ziskovém? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 5.2.2016     Podpis:  


