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Diplomová práce
Bc. Ondřej Lešák: „Samofinancování nestátních neziskových organizací se zaměřením
na obecně prospěšné společnosti v Ústí nad Labem“
- posudek vedoucího diplomové práce

Diplomant zvolil aktuální téma, neboť problematika finančních zdrojů pro neziskové
organizace je předmětem diskuzí jak v neziskovém sektoru samém, tak i ve sféře veřejné
správy. Samofinancování činnosti neziskových organizací bude nabývat postupně na
významu, a to nejen v souvislosti s omezenými možnostmi veřejných rozpočtů pro
financování potřeb neziskových organizací, ale i v souvislosti s konkurencí vznikající na
straně podnikatelských subjektů, které se budou ucházet v návaznosti na úpravu nového
občanského zákoníku o možnost uznání své veřejně prospěšné činnosti.
Diplomant v úvodu práce jednoznačně definuje cíle práce a vymezuje základní hypotézy,
které chce svou prací ověřit. Základní hypotéza, že neziskové organizace využívají více
zdrojů ke krytí svých nákladů se vztahuje k neziskovým organizacím v obecné poloze, další
dvě hypotézy jsou vymezovány ve vztahu k obecně prospěšným společnostem, které jsou
základním předmětem zkoumání diplomanta.
Teoretická část práce se zaměřuje na dvě základní témata: popis významu sociální ekonomiky
v občanském sektoru a pojednání o neziskovém sektoru jako takovém. V kapitole
pojednávající o sociální ekonomice se práce poněkud odklání o tématu diplomové práce,
neboť popisuje v poměrně širokém záběru otázky sociální ekonomiky.
Naproti tomu vysoké kladně hodnotím v teoretické části práce pojednání o místu obecně
prospěšných společností v občanském sektoru. Diplomant tuto část zpracovává s ohledem na
základní téma své práce tj. otázky financování neziskových organizací a představuje svůj
komplexní názor na popisovanou problematiku. Práci kladně v této části hodnotím i proto, že
diplomant na základě prostudované literatury formuluje své závěry a nespokojuje se
s pouhým přebíráním názorů jiných. Velmi přehledně je zpracována zejména kapitola 2.4.
Příjmy NNO.
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V empirické části si diplomant stanoví cíle, směřující k ověření základních hypotéz
stanovených v úvodu práce. Diplomant se v empirické části neomezuje pouze na jednu
metodu, ale volí metody tři – analýzu výročních zpráv, analýzu databází dostupných na
internetu a dotazníkové šetření. Zvolená kombinace je vhodně zvolena, neboť výsledky
jednotlivých metod se ve svém výsledku doplňují. Výsledky jednotlivých metod jsou
zpracovány přehledně do tabulek. Odpovědi z dotazníkového šetření jsou zpracovány do
závěrů podle jednotlivých otázek šetření.
Na základě výsledků empirické části diplomant verifikuje zvolené hypotézy, které definuje na
realitu Ústeckého kraje.
Diplomant pracuje s poměrně rozsáhlou odbornou literaturou, kterou používá jako podklad
pro formulaci nebo ověření vlastních názorů.
K gramatické a formulační úrovni práce nemám připomínek. Práce je přehledně členěna.
Při zpracování práce byl diplomant v kontaktu s vedoucí diplomové práce, s nímž konzultovat
základní zaměření práce, zvolený postup a zpracovanou první verzi práce. K práci
přistupoval odpovědně, nutno ocenit jeho samostatný přístup k práci.
Otázky pro obhajobu:
1. Předpokládáte možnost praktického využití diplomové práce v rámci Ústeckého kraje.
2. Jak ovlivní dle vašeho názoru nový občanský zákoník možnosti samofinancování
neziskových organizací.
Diplomovou práci hodnotím 22 body.
V Praze dne 13. září 2008
JUDr. Lenka Deverová
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