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Kritéria hodnocení: Hodnocení (1 – 4): 

Zdůvodnění relevance tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  
 

1 

Téma je relevantní ke studovanému programu, financování nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních 
služeb je aktuální. Autorka se zaměřila na sociálně vyloučenou skupinu, na romskou menšinu. 
V první části práce popisuje oblasti, které s tématem souvisejí – některé byly součástí předmětů studia. 

Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
 

2 

První část je zpracovaná jako přehledová studie, je dost popisná. Postrádám podrobné zdůvodnění toho, proč se 
autorka rozhodla v rámci sociálního vyloučení zkoumat primárně romskou menšinu. 
 

Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
 

2 

Cílem výzkumu bylo popsat zajišťování finančních prostředků na činnost servisní organizace se zaměřením na 
problematiku sociálního vyloučení (primárně romské menšiny), a s ním spojené problémy a strategie řešení. 
Studentka chtěla zjistit více ohledně financování OOS: fundraising, obtíže, strategie apod. Výzkumný problém 
zkoumala z pohledu zaměstnanců, kteří do otázky financování případové organizace profesně vstupují. 
 

Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
 

1 

Výzkumná otázka zní: Jakým způsobem se organizace působící v sociálních službách se zaměřením na romskou 
menšinu vypořádává s finančním zajištěním své činnosti a s čím se při tom musí potýkat? 
Metody sběru dat: rozhovory a analýza dokumentů. Rozhovory byly realizovány s osobami v různých pracovních 
pozicích, byly využívány různé typy dokumentů zevnitř organizace i z vnějšího prostředí.  
Další podklady byly získávány od zainteresovaných subjektů (ministerstva, krajské, městské úřady…) z webových 
stránek. V průběhu výzkumu byl veden terénní deník, kam se zaznamenávaly poznámky, poznatky a nápady s 
problémem související, které vyplývaly z rozhovorů, zpracovávaných dokumentů, teoretických poznatků a rozvah 
nad průběhem šetření.  

Kvalita závěrů práce 
 

2 

Studentka došla k závěru, že hlavním finančním zdrojem jsou finanční prostředky z vnějšího prostředí, zejména 
veřejné rozpočty, státní a krajské, i prostředky z Evropské unie, primárně z Operačního programu Zaměstnanost. 
Zanedbatelnou část potom činí nadace a nadační fondy a zdroje z individuálního, případně firemního, 
fundraisingu. Tyto závěry lze vcelku očekávat, jsou to typické zdroje pro servilní OOS v sociální oblasti. 
Vedle tohoto zjištění jsou v práci uvedeny další zajímavé návrhy. 
 

Práce se zdroji 
 

1 

Práce se zdroji splňuje požadavky katedry a seznam použité literatury je relevantní. 
 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
 

2 

Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava je dobrá, místy jsou v texty užity formulace 
vhodné pro ústní projev. 
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Otázky k obhajobě: 

1/ Jaké cílové skupiny lze zvolit pro fundraisingovou kampaň, která by měla zvýšit podíl nestátních finančních 
zdrojů a proč?  
 
2/ Jaké prostředky lze použít pro oslovení dárců? 

 

 

 

Celkové vyjádření/komentář oponenta práce: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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Podpis oponenta práce.  

 

 


