
      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 
Katedra KFU                               

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ   DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Bc. Jitka Stěhulová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma diplomové práce:  Fundraisingový plán vybrané neziskové organizace  

 

Hodnotitel – oponent:  doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. 

Podnik – firma:  FEK ZČU 
 

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 diplomovou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Autorka si ve své diplomové práci kladla za cíl vytvořit fundraisingový plán na rok 2020 pro Hospic 
svatého Lazara v Plzni. Tento cíl byl splněn. Práce obsahuje poměrně rozsáhlou analytickou část, která 
vedla k návrhu základního fundraisingového plánu A organizace a dvou doplňkových plánů (B a C).  
U SWOT analýzy (tab. 5, str. 62) nepovažuji některé položky za vhodně formulované (zejména u 
slabých stránek a hrozeb). Kapitola 8.2 pojednávající o rozpočtu na rok 2020 není dotažena. V textu 
kapitoly autorka popisuje změny ve vybraných nákladových položkách v roce 2020 oproti roku 2019, 
následně je však uvedena tabulka s plánovanými výnosy (nákladová část chybí). U plánovaných 
výnosů postrádám uvedení výchozích předpokladů pro rozpočtované výnosy na rok 2020 (např. u 
plateb od zdravotních pojišťoven, které představují největší část příjmů organizace, jsou rozpočtovány 
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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. 
 

na rok 2020 výnosy o 3,865 mil. Kč vyšší oproti předchozímu roku, naopak pokles je patrný např. 
u provozní dotace od Plzeňského kraje bez uvedení jakéhokoliv komentáře, vývoj těchto položek však 
má podstatný vliv na další potřebu zdrojů a fundraisingový plán).   
Celkově však považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
Jak hodnotíte současné fundraisingové aktivity organizace a jaký je přínos Vámi zpracovaných 
návrhů?  
 
V kapitole 11 (str. 107) uvádíte, že s ohledem na dopady koronaviru nebude původně navržený plán A 
proveditelný a očekáváte negativní dopad v poklesu objemu finančních prostředků. Zkonkretizujte tato  
tvrzení, jak velký pokles finančních prostředků očekáváte, v jakých položkách a jaký dopad bude mít 
tento pokles na provoz organizace.  
            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 19. 6. 2020        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


