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|) pujlsněte problematiku prcfesních komor z hlediska jejich čtenství.
2) Jak bYste charakterizovala pojem společenská odpověáno.iň."r ve vztahuk neziskov m olganizacím.
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Diplomantka si vybrala zajímavé téma vztahující se k problematice neziskového sektoru.
VYvoj neziskového sektoru po roce 1989 je rizce provázán se složitou obrodou občanského
sektoru, na kter nelze jednoduše aplikovat zákonitosti tržních vztah . Práce se p edevším
zab vá vlivem legislativy na v voj neziskového sektoru. Stanovená hlavní hypotéza
p edpokládá,že legisIativy má p ím a zásadní vliv na vznik a p sobení neziskov ch
organizací v CR. K podpo e tohoto argumentu byl v práci použit legislativní a statistick
rozbor. Teoretická část p edkládá vymezení a definice neziskového sektoru a historick,
exkurz jeho v voje. Praktická část se pak zamě uje na potvrzení či vyvrácení stanoven ch
hypotéz. DipIomantka prokázala schopnost práce s literaturou, p edkládá logicky
strukturovan text, ktery je aŽ na v iimky vyváŽen. ávér shrnuje v sledky zkoumaného
tématu a částďně poWrzuje stanovené hypotézy.
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