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Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování 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, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím 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 řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku neziskových organizací a fundraisingu. Praktická 

část práce obsahuje popis vybraného spolku, jeho aktivit a jednotlivých druhů financování, která spolek 

využívá pro své projekty. Student na základě tohoto popisu navrhuje další možnosti, které může spolek 

v oblasti financování využít. Cíl, který je vymezený v úvodu práce, byl splněn. 

Práce obsahuje chybné formální zpracování odkazů na literaturu (např. s. 21 - 22) drobné překlepy a 

místy není z textu jasné, o čem student v dané části mluví. 

Jako velmi přínosnou lze vnímat analýzu projektů, které spolek v minulosti uskutečnil. Dalším 

pozitivním výstupem BP jsou doporučení/shrnutí fundraisingových možností daného spolku pro 

nadcházející rok a rozpočet, který byl po tato doporučení vytvořen. 

Na základě výše uvedeného hodnotím stupněm velmi dobře. 
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Jaké možnosti má spolek, pro zajištění svého fungování a provádění alespoň některých aktivit v případě, 

že nezíská finanční prostředky ani od Nadace ČEZ ani od Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany?             
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