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Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Martiny Brandejsové 
Financování neziskových organizací z fondů Evropské unie s důrazem na komunitární 
programy 
 
 
Diplomantka si zvolila náročné téma – problematiku financování neziskových organizací 
z fondů EU se zaměřením na komunitární programy, při jehož zpracování se nemohla opřít o 
odbornou literaturu a práci musela zpracovat velmi samostatně.  
 
V úvodu práce se diplomantka snaží o vymezení definičního aparátu. Pro potřeby práce 
vymezuje jako neziskové organizace pouze občanská sdružení, OPS a účelová zařízení církví. 
Nadace a nadační fondy diplomantka vypustila, protože dospívá k názoru, že se jedná o dárce 
a nikoliv o příjemce.  Tento svůj závěr nijak nedokládá. Při posuzování pozice nadací a 
nadačních fondu je nutné vzít v úvahu rozpočtová pravidla ČR,  která nevylučují nadační 
subjekty jako příjemce, stejně tak i předpisy EU. 
   
V kapitole 1 diplomantka popisuje velmi přehledně jednotlivé typy evropských fondů a 
prostředky, které jsou či v nich byly k dispozici. Tato kapitola má vysokou vypovídací 
hodnotu a bylo by vhodné ji po drobných úpravách publikovat na některém z informačních 
portálů pro NNO.  V kapitole 1.3. lze jako nedostatek vytknout uvedení Ústavy o Evropě,  
jako smlouvy, která musí být do konce roku 2006 ratifikována všemi 27 zeměmi EU, aniž je 
zmíněna aktuální situace léta roku 2007.  
 
V kapitole 1.4. je nepřesně citován zákon č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně 
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Diplomantka nepřesně argumentuje o tom, 
proč se zákon č.198/2002 Sb. nevztahuje na činnost Národní agentury Mládež. 
 
V 2.kapitole si diplomantka vytkla za cíl empirickým průzkumem ověřit nebo vyvrátit 
hypotézu, že pravidla čerpání dotací EU jsou nastavena tak, že na ně dosáhnou pouze velké a 
bohaté NNO a že NNO nepochopily účel dotací, kterým není financování NNO jako 
takových, ale financování realizace cílů EU prostřednictvím NNO.  
 
Na st.28 v úvodu bodu 2.1. je opět jako současnost označováno období do konce roku 2006. 
Při obhajobě je nutno uvést situaci minimálně k 30.6.2007 
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Za nedostatek empirické části práce považuji, že diplomantka neuvádí subjekty, u nichž 
prováděla průzkum a není dostatečně popsána metodologie provedeného průzkumu.  
 
Po stránce pramenů a využití informačních zdrojů práci hodnotím kladně.  
Práce je psána velmi kultivovanou češtinou.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 23 kredity. 
  
 
V Praze dne 17.9.2007 
 
 
JUDr. Lenka Deverová    


