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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) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
O) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem z práce
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Předložená bakalářská práce se zabývá fundraisingem vybrané neziskové organizace. Studentka prokázala
znalost problematiky jak v teoretické tak v praktické rovině. Práce má jasnou a srozumitenou logickou
stavbu, teoretická východiska jsou obsahem i rozsahem adekvátní k praktické části. V praktické části
bych ráda vyzdvihla přehledné shrnutí analýz v oblasti financování Techmania Science Center
v posledních letech. Autorka se v práci rovněž aktivně zabývala dopady pandemie koronaviru na
financování činnosti organizace v roce 2020 a přizpůsobila tomu i své návrhy na zlepšení a nové
potenciální zdroje financování. Výstupy práce jsou uplatnitelné v praxi. Pouze je třeba promyslet, jak
uplatnit dobrovolníky v rámci povinných praxí během studia, jelikož některé praxe jsou velmi krátkodobé
(2 týdny). Až na drobnosti v oblasti jazykového zpracování a gramatiky a chybějící rok u odkazu na zdroj
nemám jiných připomínek. Práce naplňuje bezezbytku vydefinovaný cíl práce a je v souladu se zásadami
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práce, což se podařilo díky pravidelným konzultacím s vedoucí práce. Na základě výše
uvedeného hodnotím práci stupněm "výborně".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4
1. Jaké jsou formy dobrovolnictví v ČR?

V Plzni, dne 5.6.2020
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