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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategie financování nestátní neziskové organizace Klokánek Hostivice 
Jméno autora: Barbora Příhodová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Oponent práce: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce nebylo nikterak náročné. Studentka měla za úkol provést analýzu financování nestátní neziskové 
organizace Klokánek Hostivice. 

 
Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 
Studentka postupovala dle zadání bakalářské práce. 

 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Studentka v některých částech své práce nepoužila komparaci názorů autorů. Některé kapitoly čerpala pouze z jednoho 
autora. Např. podkapitola 2.1 na str. 8 a 9. 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka čerpala z 22 zdrojů, z nichž 9 je internetových zdrojů. Studentka čerpala z jedné cizojazyčné odborné publikace. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je dostatečný. Studentka se však při psaní práce dopustila gramatických chyb a překlepů. Některé odstavce 
jsou umístěny na začátku strany níže než ostatní odstavce a kapitoly. Např. na str. 51. 
Studentka v některých částech své práce použila pluralis maiestaticus, i když se nejednalo o doslovné citace, které bývají 
uvedeny kurzívou v uvozovkách. Např. na str. 8: „V rámci národního hospodářství můžeme neziskové organizace členit z 
hlediska financování, jak uvádí obrázek 1.“ 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Studentka čerpala převážně z domácí odborné literatury. Studentka se snažila citovat dle ČSN ISO 690 a 690 – 2. Ale ne 
zcela správně ji použila ve všech případech. Někdy použila celé jméno autora, jinde dala pouze začáteční písmeno. U 
některých zdrojů se dopustila překlepů. Např. zdroj č. 3, na str. 67, zdroje č. 11 a 13 na str. 68. Doporučuji při psaní 
diplomové práce sjednotit citace a uvádění zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
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. 
Studentka by se do budoucnosti při psaní diplomové práce měla vyvarovat uvádění svých subjektivních názorů a 
expresivních výrazů. Např. na str. 66 uvedla: „K organizaci Klokánek chovám velký respekt a obdiv“. Měla by se 
snažit v budoucnosti o zpracování analýz více do hloubky.  
V závěru práce se nemají uvádět citace autorů. Tyto citace patří do teoretické části práce.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

1. Jak byste zvýšila počet dobrovolníků, kteří by pomáhali Klokánkovi Hostivice? 
2. Máte konkrétní představu, kdo by se zapojil do pořádání sportovních akcí? 
3. Předala jste výsledky své bakalářské práce Klokánkovi Hostivice? 
4. Budou Vaše návrhy implementovány? 
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