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,l Předkládaná diPlomová Práce se zabývá prob|ematikou nestátních neziskových organizací a jejich
flnancováním. liŽv Úvodu si diplomantka ne příliš šťastně zvolila cíl, čímžje podle ní analýza. Analýza je
metoda nikoli cíl- V První teoretlcké Části jsou na základě různých zdrojů literatury nabídnuty definice NNo
a charakteristika jejich funkcí ve spoleČnosti. Diplomantka se zaměřuje především na financování NNo _
vYjmenovává jejich druhy a struČně je charakterizuje. Pozornost věnuje fundraisingu, neboť se domnívá, že
bY tento zPŮsob financování mohl vyřešit flnanční zázemí neziskov,ých organizací. V praktické části se
zaměřuje na nestátní neziskové organizace působící v Ústí nad Labem. Diplomantka zde provedla
dotazníkové ŠetřenÍ, PřiČemŽ svoje závěry vyvozuje z odpovědí 13 organizací. Tady je třeba upozornit, že 13
vYPlněných dotazníkŮ nestaČÍ pro zobecnění závěrů pro celou oblast. Navíc není zřejmé,jestli organizace,
které dotazník vyplnily, nemají nějaký společný charakteristický znak, což by v,ýznamně mohlo ovlivnit
výsledky šetření.

Diplomovou práci hodnotím jako průměrnou, stylisticky ne příliš zdařilou.
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