
 

1/2 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Strategický plán vybrané neziskové organizace 
Jméno autora: Aneta Dudová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Barbora Slavíčková 
Pracoviště oponenta práce: Romodrom o.p.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k dynamickému, intuitivnímu a vysoce flexibilnímu způsobu řízení organizace bylo pravděpodobně obtížné 
získávat relevantní data pro analýzu současného stavu. Také díky nenastaveným procesům v organizaci a slabší komunikaci 
bylo pravděpodobně těžké docházet k uvedeným výsledkům. 

 

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. 

I přes výše uvedené překážky obsah práce plně odpovídá zadání, rovněž oceňuji pečlivost autorky, která do praktické části 
zahrnula i vliv koronavirové pandemie, která vypukla až v průběhu práce na analýzách.  

 

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

Teoretická i praktická část přesně odpovídají stanoveným cílům práce, logicky navazují a jsou ve vzájemném souladu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci jsou velmi dobře popsané výsledky analýz, jejich srozumitelná, pochopitelná, ale zároveň si drží vysokou odbornou 
úroveň. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jak již bylo uvedeno výše, jazyk je srozumitelný, zároveň oceňuji velmi přehledné zpracování obrázků, kdy se často jedná o 
vlastní zpracování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Bylo využito všech možných dostupných zdrojů, oceňuji, že byl dán významný prostor nejen vedení, ale také 
zaměstnancům organizace, což se také ukázalo jako přínosné. V textu jsou jasně odděleny citované pasáže od vlastních 
úvah a interpretací autorky, citace jsou v pořádku. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou a zároveň oceňuji možnost jejího dalšího praktického využití pro samotnou 
hodnocenou organizaci. Podle mého názoru ji autorka i přes výše uvedené obtíže (způsob řízení a fungování organizace, 
pandemie atd.) zpracovala výborně a nemám další doplňující otázky. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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