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Otázky k obhajobě diplomové práce;
1. V práci uvádíte počtv neziskov ch organizací rcgistrovan ch u MV Čn. Uyslíte si, že

skutečně všechny vykazují nějakou činnost?
2. Jaké jsou podle Váshlavní prcblémy neziskového selcoru v ČRa

Práci doporučuji - nedoperuěr iix k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)
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I. Hodnoceni zpracování tématu diplomantem:
splnění cíle práce x x
volba metod a ieiich aplikace p i zpracování tématu x x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
p ehlednost a loqická stavba (strukura) práce x x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramen x x
schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
p imě enost a srozumitelnost závěrl3 práce x
Formulování vlastních názor diplomantem x x
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální uprava práce (text, tabulky, qrafu) x
sty|istická uroveň práce x
práce s českou literaturou včetně odkaz a citací x
práce se zahraníční literaturou včetně odkazů a citací x
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Práce by mohla b t solidním vstupem pro ana|ynl a v vodu nabízí vysoká

očekávání. Bohužel je cíl práce v zásadě splněn částečně, protože íkdyžje práce popisná

a kompilátem dosfupnych zdroji, chybí konkrétní odpovědi na konkrétni otánky. Práce ne

vždy pracuje s aktuálními zdroji, ne vždy autorka jde do originálních pramen a tlumočí

pouze souhrnné sfudie jin}ch autor , ne vždy popizuje jeden časov horizont, ne vždy

čtená najde v seznamu literatury všechny zdtoje, na které autorka v texfu odkazuje.

Problematické jsou i dlouhé pasáňe zjednoho zdroje (SWOT analyza), navíc p eci

jen po pěti letech již rrnrně pozramenaného časem. Je trochu na škodu, že autorka se

nesnaží reflektovat současné problémy, které občansk a neziskov sektor tfápí (diskuse

o ve ejné prospěšnosti) a že je práce místy nesystematická (st ídání Ňznych časov ch

ťrsekri a nesledování jedné v kladové linie; problém porovnávání sjin mi zeměmibez

hlubší argumentace a návaznosti na p edchozi text a ci|práce, atp.). Problémem práce ale

trochu je p íliš široká problematika, kterou si autorka vzala za cil analyzovat - je velká

škoda, že se jí to povedlo pouze částéčně.
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