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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Finanční management projektů v neziskovém sektoru 
Jméno autora: KONČELÍKOVÁ, Kateřina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Primárním cílem této práce je navrhnout praktická manažerská řešení. Dále bylo v zadání formulovat manažerská 
doporučení pro další financování vybraného projektu.  Doporučení má vést k rozvoji efektivity ekonomických rozhodnutí.  
 

Splnění zadání splněno 
 

Zadání a cíle byly v bakalářské práci splněny. Autorka se věnovala především optimalizaci získávání finančních prostředků 
pro vybraný projekt.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Aurorka byla v průběhu přípravy bkalářské práce aktivní. V konzultačních hodinách dostávala dílčí úkoly, které plnila.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 
Bakalářská práce má převážně praktický charakter a také dopad. Teoretický přínos nebyl součástí cílů práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
 
Bakalářská práce splňuje všechna předpoklady pro obhajobu. Po formální stránce je práce v pořádku a je v souladu s ČSN ISO 
690 (01 0197) platnou od 1. dubna 2011. Rozsah práce je 50 stran textu a další přílohy.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Výběr zdrojů odpovídá nárokům na bakalářskou práce. Nechybí cizojazyčný zdroj. Některé zdroje nejsou v dostatečném 
rozsahu používány v citacích.  
 

Další komentáře a hodnocení 
 
Závěry bakalářské práce nejsou dostatečně zobecněny. Není jasné, zda doporučení, která autorka formulovala, mohou být 
použita i v jiných oblastech neziskového sektoru.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka bakalářské práce uchopila téma velmi správným způsobem. Zachytila specifika neziskového projektu, kde 
je nejdůležitější navrhnout optimální systém získávání finančních prostředků. Závěry je však potřeba více zobecnit, 
aby byla doporučení použitelná také v jiných projektech nebo oblastech neziskového sektoru.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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