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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Jméno diplomanta: Bc. Vendulka Bambušková

Název diplomové práce: Vwoj neziskového sektoru v ČR po roce 1989

Cíl práce: zmapování v voje neziskového sektoru v ČR po roce 1989 a zhodnocení

současného stavu neziskorn ch organizací v ČR.

Jméno vedoucího diplomové práce: tng. Šárka Laboutková, Ph.D.

V, borně Velmi
dob e

Dob e Neprospěl

I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
sp|nění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace p i zpracování tématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitVch pramen x
Schopnost diplomanta apracovat získané podklady x
P imě enost a srozumitelnost závěrr3 práce x
Formulování vlastních názor diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální tjprava práce (text, tabulky, grary) x
sty|istická roveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkazr] a citací x
práce se zahraniční literaturou včetně odkaz a citact x

Vyjád ení minimálně v rozsahu 10 ádk k diplomové práci z hlediska splnění jejich cíl ,
využití metod ešení a návrh opat ení včetně formální rípravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
Otázky k obhajobě diplomové práce:

1) Na str. 68 tvrdíte, že hlavním d vodem nár stu množství nadací v Čn5e spekulace.
M žete uvést i jiné d vody vzniku a existence nadací nap . pomocí jejich rilohy ve
společnosti? Uved'te p íklady.
2) Charakterizujte ve ejn statek

Práci doporučuji - nedepenĚui * k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dob e 
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Podpis vedoucího diplomové práce
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Diplomová práce sptňuje nároky kladenó na diplomanta vypracovat na základé

stanoveného cíle a vhodně volen ch metod logiclc text s p imě enymizávéry.

Diplomantka prokázala schopnost pracovat s dostupnou literaturou, i kdyŽ některá

její tvrzení nejsou p esná či jsou zavádéjící: nap . ,,ve ejné statky jsou obyvateli

pot ebovávány zďarma.ó (str. 23).

P ínos diplomanttry ke zpracovávanému tématu je p edevŠím v kapitole 5, která se

zabyvá komparací nevládních neziskovych organizací v Ceské republice

s vybranymi státy, byt'se jedná zejména o kvanitativní srovnání.
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