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Kritéria hodnocení: (l nejlepší' 4 nejhořší' N-nelze hodnotit)
A) DeÍ'inování cílů pláce
B) Metodichi postup vypracování práce
C) Teoretický základ piáce (Iešelšní část)
D) Clenění práce (do kapitol, podkapito]' odstávců)
E) Jazykové zpracovánípráce (skladba vět, gramatiká)
F) Formální zpracování práce
G) Piesnost lbmulací a práce s odbonrýmjazykern
H) PIáce s odbomou litelatuou (normy, citace)
I) PIáce se zahraničDí literaturou, úroveň souhrnu v cizímjazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce ajejich formu]ace
L) splnění cilů přáce
M) odborný přínos práce (plo teorii, pro pnxi)
N) spolupfáce autora s vedoucím pIáce a katedlou
o) Přístup autola k řešení problematiky práce
P) Celkoqi dojem z práce

Do Pořtálu ZČU byl zadaný tento ťsledek kontroly plagiátořství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuji klasiťrkovat bakalářskou práci kJasifi kačním stupněm:2
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velmi dobře

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Hodnocená bakalářská práce se věnuje ekonon]ickým otáz*ám neziskové organizace. konkrétně spolu
v podmínkách České republiky. Autorce se podařilo práci zpracor'at na kvalitní úrovni. Práce májasně
vymezený cil, vhodně zvolené metodické postupy, logické členění do jednotlivých částí a kvalitní
rešeršni část. Plaktická částje věnována konkrétní neziskového organizaci - spolku' Analýzaje
provedena na velmi dobré úror'ni, ize však nalézt nepřesnosti v práci s odbomým jazykem. PIáci
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci ''velmi dobře".
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otázky a připomínky k bližšímu rTsvětlení při obhajoběa:

Jsou odpisy nákladem nebo výdajem? Jaloým způsoben ovlivňují účetnictví a daně daného spolku
právě odpisy?
Vybete z uvedených negativ spoiku (uvedené v kapitole 8 ''Zhodnocení'') ta, které povaŽujete
nejzásadnější z h]ediska financování.

V Plzni, dne 25. 5. 2018 dpis hodnotitele

Metodjcké poznámky:

' omačte qisledek kontÍoly plagjátorství, který js1c 7adal/a do Portáh ZČU á odůvo{tněte níže pŤi odůvodnění
klasifikačního siupně.

' Kliknu!ín na po1e lTbeÍÉ požadovaný kvalifikačni stupeň'
r stručnč zdůÝodněte navřbovaný klasifikačni stupeň, odůvodněni Zpracuj1e v rozsahu 5 ' 10 vět'
a otázky a připomínlf k bližšínu vysvětlení při obhajobě dvě až ři ol'ky.

Posudek odevzdejte oboust'anně \Íištěný na seke1ariát KFU' FEK ZČU do temínu stanoveného katedrou (viz stÍánl]
katedry). Posudekmusi být opatřen vlástnoručním podpisem modře (pro rozezn]íni originálu).


