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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Předložená diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni a velmi komplexně. Ač přesahuje 

doporučený rozsah práce, vypuštění kterékoliv části práce by snižovalo její kvalitu. Autorka prokázala, 

že je schopna uchopit zadané téma a se zohledněním dalších ekonomických souvislostí jej do hloubky 

vyřešit. Velmi kladně hodnotím práci se scénáři a navržení 3 fundraisingových plánů. Aktuální situace 

a dopady pandemie koronaviru jednoznačně dokazují jejich opodstatněnost a využitelnost. Přínosná je 

pro praxi rovněž kap. 9  Strategie rozvoje organizace, která představuje názorně 3 varianty pro činnosti 

organizace. Výborné nápady na zdroje financování jsou prezentovány v kap. 8.3. Analýza 

potenciálních zdrojů. Nepatrně matoucí je, že výstupy SWOT analýzy v podobě dílčích podstrategií 

jsou představeny až dále v textu, nicméně je v práci využito větší množství situačních analýz, což 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

zajišťuje pevné základy pro navrhované fundraisingové plány a strategii rozvoje. Analytickou část 

hodnotím velmi pozitivně. Kap. 11 se podrobně zamýšlí nad dopady pandemie konornaviru na Hospic 

Sv. Lazara. Práce bezezbytku naplňuje vymezený cíl a zásady práce, je zpracována komplexně a do 

detailu a hodnotím ji proto stupněm "výborně". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

1. Jak vypadá aktualizace dopadů pandemie koronaviru na vybranou neziskovou organizaci vztaženo 

k Vašim návrhům?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 1.6.2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


