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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Název práce: Faktory úspěchu neziskové organizace 
Jméno, příjmení, tituly studenta: Bc. Monika Chotová 
Jméno, příjmení, tituly vedoucí(ho) práce: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 
Pracoviště vedoucí(ho) práce: Pedagogická fakulta UK Praha, CŠM 
 

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE1 
*Zadání 
mimořádně náročné, náročnější, průměrně náročné, lehčí, nedostatečně náročné 
Komentář: Cílem DP byla analýza faktorů úspěšnosti neziskové organizace a zhodnocení konkrétní státní 
příspěvkové organizace z hlediska její efektivnosti a dlouhodobé udržitelnosti. 
 

*Splnění zadání 
splněno, splněno s menšími výhradami, splněno s většími výhradami, nesplněno 
Komentář: Zadání bylo splněno, cíle práce dosaženo 
 

*Zvolené metody řešení, samostatnost a systematičnost 
Hodnocení:   A B C D E F 
Komentář: Metoda řešení práce teoreticko empirická, zvolena vhodně, výsledky šetření byly zpracovány 
komparačně. Diplomantka přistupovala k práci s velkým zaujetím, samostatně a systematicky.  
 

*Odborná úroveň 
Hodnocení:   A B C D E F 
Komentář: Odborná úroveň práce odpovídá požadované úrovni DP, byly dobře analyzovány přístupy 
v odborné literatuře, v praktické části byly dobře zvoleny techniky zkoumání SWOT, PESTLE analýza, 
rozhovory, dotazníky, analýza dokumentů zkoumané organizace. 
 

*Formální a jazyková úroveň, rozsah práce 
Hodnocení:   A B C D E F 
Komentář: Formální a jazyková úroveň DP je velmi dobrá, rozsah práce je 126 stran textu a přílohy. 
 

*Výběr zdrojů, korektnost citací 
Hodnocení:   A B C D E F 
Komentář: Ke zpracování práce bylo použito 25 tištěných odborných publikací, z toho 1 v angličtině, 31 
elektronických zdrojů, citace jsou dle normy. 
 

Další komentáře a hodnocení (využitelnost výsledků, publikační výstupy a ocenění, experimentální 
zručnost ad.) 
Komentář: Výsledky DP již byly využity vedením organizace jako zdroj informací. 
 

III. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Předloženou diplomovou práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.  
Klasifikace:  
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně,  F – nedostatečně 
 

V Praze dne 25.1.2016       
           Podpis vedoucí(ho) práce 

 

                                                 
1
 zvolené hodnocení podtrhněte nebo jinak zřetelně vyznačte 


