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Jméno studenta: Karolína Villnerová

Studijní obor/zaměření: Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce: Neziskové organizace - historický vývoj na našem
ílzemí

Hodnotitel - oponent:

Podnik - firma:

Ing. Patrik Mareš

ARBIT, s. r. o.

Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) DeÍinování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce
C) Teoretický základ práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, grarnatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
l) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizínr jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k Ťešení problematiky práce
o) Celkový dojem zpráce

Navrhuji klasiÍlkovat bakalářskou práci klasifikačním stupněrn:I výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Cílern práce bylo popsat historický vývoj neziskových organizaci v ČR.

Autorka velmi přehledně zachycuje historický vývoj neziskových organizací na našem Útzenrí"

podrobněji pak od l8 století aŽ po současnost (20l5). V kaŽdé etapě se zaměřuje na legislativní
pcldporu neziskových organizací a jejich Ílnancování. V letech 2001 aŽ 20l5 pak podrobně zkoutllá
lc'dncitlir é prár'ní fbrmy neziskových organizaci v ČR.
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Celá práce je proto velmi logicky navazujici a jako celek splňuje cíl" vymezený je.|ím názvem.
Přínosern práce je nejen popis historického vývoje neziskových organizací, ale poclroperrí a vynrezení
významu neziskových organizací v celé ekonomice a jejich nezastupitelnost zejména v sociální oblasti.

Z hlediska obsahu, časové návaznosti, praktických tabulek a celkové logické struktury" včetně
fbrmálního zpracováni práce, navrhuji hodnotit práci jako r'j'bornou.

otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:'

Mohou neziskové organizace, předevšínr pak spo1k1' (dříl e občanská sdruŽení). _gellero\ at sr'ou ir1ar'ní

činností (posláním) či vedlejší činností zisk?
Jak nadále se ziskem nakládají?

.Iaké administrativně právní kroky musí učinit spolky (dříve občanská sdruŽení) srtiěretr-t

k obchodnímu rejstříku do konce roku 2016?

V Plzni. dne 9.května20|6
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Metodické poznánrky:

i Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
r Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikaČní stupeň, odůvodrrění zpracujte v rozsahlt 5 - 10 vět.
'' otázky a připornínky k bliŽšírnu vysvětlení při obhajobě dvě aŽ tři otázky.

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU' FEK ZČU nejpozclě.|i do terrnínu Stallovel1ého katedrou
(viz stránky katedry). Posudek rnusí být opatřen vlastnoručnítn podpisern modře (pro rozeználtíoriginálu)'


