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Kdy jindy než v době ekonomicko hospodářské krize psát o fundraisingu jako fundamentální 
aktivitě finančního řízení. Volbu tématu i načasování termínu odevzdání diplomové práce lze, 
s ohledem na výše řečené, jedině ocenit. Název práce, zvolila její autorka, Bc. Ingrid 
Poltavcevová, velmi ambiciózní. Otázkou však je, jak se jí podařilo zdokumentovat stav 
českého fundraisingu v první dekádě 21. století.

Na struktuře diplomové práce je znát, že vzniká z podnětu konkrétní organizace. Práce má 
obvyklé členění na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se autorka věnuje 
vymezení fundraisingu, jeho řízení a popisu nejčastěji používaných fundraisingových metod. 
Zvláštní pozornost pak diplomantka věnuje právním a etickým aspektům spojeným 
s výkonem fundraisingu a fundraisingu v oblasti poskytování rozvojové pomoci. V empirické 
části se Bc. Ingrid Poltavcevová soustředila na sběr informací, které by přispěly 
k dokumentování stavu fundaisingu v oblasti poskytování rozvojové pomoci. K tomuto účelu 
si diplomantka vybrala tři organizace, které se v ČR dlouhodobě rozvojové pomoci věnují. 
Volbu informantů lze považovat ze velmi vhodnou. Vedle vedení polostrukturovaných 
rozhovorů použila autorka pro sběr dat také obsahovou analýzu výročních zpráv. Z výsledků 
výzkumu je patrné, že si diplomantka rozsah zkoumaného tématu zúžila. Jestliže je prvních 
pět kapitol určeno jakémukoliv fundraiserovi, pak zbytek diplomové práce ocení především ti 
jedinci, kteří se zaměřují na získávání finančních prostředků určených na poskytování 
rozvojové pomoci. Mezi názvem diplomové práce a rozsahem zpracování její empirické části 
tak panuje disproporční vztah.

Autorka z pochopitelných důvodů rezignovala na odhalování organizačního know-how 
v oblasti fundraisingu. Na druhou stranu se jí nepodařilo shromáždit některé veřejně dostupné 
informace, které se týkají např. řízení fundraisera, jeho/jejího postavení v organizační 
struktuře a jeho/její vazbě na organizaci.

I přes výše zmíněné výtky považuji stávající podobu diplomové práce za přínosnou. Bc. 
Ingrid Poltavcevové se podařilo vytvořit přehled dostupných informací z oblasti fundraisingu. 
Diplomantka také vyzkoušela sběr informací formou vedení rozhovorů v tak citlivé oblasti, 
kterou je zajišťování finančních zdrojů. Důležité také je, že tato diplomová práce otvírá nová 
témata pro autorčiny potenciální následovníky a ukazuje limity použitých výzkumných 
metod. Dále je třeba ocenit autorčinu cílevědomost, svědomitý přístup k psaní diplomové 
práce a řádné dodržování všech dohodnutých termínů.

Otázka k obhajobě diplomové práce:
a) Na základě poznatků, které v současné době o fundraisingu v oblasti poskytování 

rozvojové pomoci máte, stručně popište fundraisingovou strategii nově příchozí 
organizace, která by z českých zdrojů chtěla financovat zahraniční rozvojovou pomoc. 

Závěrem tohoto hodnocení je možné prohlásit, že:
Diplomová  práce, Fundraising v České republice, podle mého názoru splňuje nezbytné 
požadavky a lze ji klasifikovat stupněm velmi dobře.

V Praze 10. března 2009
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček




