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Autorka ve své diplomové práci podává ucelen, p ehIed o neziskovém sektoru v čn a
právních pravách, které ho ovlivňují. Práce je spíše teoretického charakteru, ově ení
stanoven ch hypotéz není podpo eno hlubŠÍm statistickr m zkoumáním. Teoretická část
práce je zpracovaná velmi kvalitně využívá dostupn ch zdroj a kvalitního citačního
aparátu, V aplikaění ésti práce se objevují internetové zdroje, které nejsou citovány dle
citační normy, I p es v tky splniIa autorka nároky na diplomovou práci.

Práci doporučuji - nedgperuěr+iix k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)
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Otázky k obhajobě diplomové práce:

Na straně 82 autorka uvádí, že se v p ípadě nadací poda ilo jako v jediném p ípadě
prokázat stanovenou hypotézu. Je možné hypotézy dipIomové práce o postoji státu v či
neziskovému sektoru prokázat pouh m zkoumáním počtu neziskov ch organizací? Jsou
vŠechny neziskové organizace aktivnÍ? Jaké je poČet pracovník , které zaměstnávají? Jak
mají obrat a celkov rozsah p sobnosti?

Dle Statistiky počtu nestátních neziskov ch organizací v letech 1990 - 2o1o je patrn

pouze nár st poČtu organizacÍ, autorka se v práci věnuje r zně vetlc m p ír stk m. proč

nedochází k bytku neziskorl ch olganizacÍ? Jaká je právní prava pro neaktivní neziskové
organizace a jejich zánik?
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