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-ftnancování nesaítních neziskowých organizací v regionu Ústí nad Labem

a jejich uazba na podnikovott sféru"
Bc. Barbora vnšÍnsxÁ

Předkládaná diplomová práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol. První dvě kapitoly

suým obsahem odpovídají teoretickému konceptu, třetí a čWrtá kapitola jsou věnovány popisu

financování nestátních neziskových organizací v Ústí nad Labem a Oblastní charitě v Ústí nad

Labem. Pátá kapitola představuje shrnutía návrhy řešení.

Z hlediska struKury nepovažuji za příliš zdařilé členění něktených kapitol do neúměrně velkého

mnoŽstvísubtilních, dílčích podkapitol - práce působí nekompaktně a ,,rozdrobená'.

CÍl diplomové práce vymezuje autorka v úvodu - ,,Cílem diplomové práce je anatýza současného

stavu financování NNO v ÚstÍ nad Labem a okot(, zejména situace firemního dárcovství." Metodiku

výzkumu zaloŽila autorka na dotazníkovém šetření (viz podkap. 3.2 a 3.3). Je možné konstatovat,

Že cíl práce byl splněn. OvŠem s ohledem na typ kvalifikační práce je zvolená metodika spíše

nedostačující.

Formální Úprava práce a stylistická Úroveň odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci.
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