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1/ Téma práce zvoleno vhodně, je aktuální a týká se problematiky, která je pro fungování NNO 

velice důležité. Hlavní cíl práce – shrnout možnosti financování NNO nebylo zpracováno dostatečně 

podrobně. I přes to, že se práce měla věnovat pouze benefiční akci, tak bych považoval za nezbytné, 

vzhledem k závažnosti tématu, udělit možnostem a problematice financování NNO v ČR více 

prostoru, než jen pouhý výčet. V práci mi podstatně chyběla praktická část. Přestože autorka předem 

upozorňuje, že se v práci obě části prolínají, tak praktické části bylo věnováno minimum prostoru. 

Zásadní připomínku mám k absenci ekonomické části práce. Vzhledem k tomu, že se z části jedná o 

ekonomické a finanční téma, tak toto vidím jako největší nedostatek. Jako pozitivní hodnotím to, že 

autorka v práci využila vlastních zkušeností, které měla s pořádáním konkrétní akce. Jako částečné 

negativum vidím to, že nebylo dostatečně pracováno se zdroji. Kromě pár výjimek práce působí tak, 

že bylo pracováno pouze s jedním zdrojem /Praktický průvodce fundraisingem pro NO/. 

2/ Obecná úvodní část – zde mi chybí kvalifikovaná definice a pohled na neziskový sektor v ČR. 

Uvítal bych, pokud by se autorka více zaměřila na definici NNO a na její právní subjektivitu a definici 

podle současné legislativy.  

3/ Zdroje financování NNO – majetku, vlastnickým vztahům a způsobům financování bych 

taktéž věnoval více prostoru a doporučil bych důkladnější zpracování. Zde mi zásadně chybí jakýkoli 

odkaz na současnou platnou legislativu, podle které jsou NNO financovány a za jakých podmínek 

mohou majetek a finance nabývat.  

4/ Fundraising a PR – tato část zpracována poměrně důkladně, včetně vlastního náhledu a 

nabízených řešení. Ovšem, tak jako i v celé práci, zcela zde chybí praktická a ekonomická část. 

Doporučil bych, byť na jednom či dvou příkladech, uvést procentuální zastoupení jednotlivých 

nákladových položek v celkovém rozpočtu NNO. Mám za to, že se autorka mohla vyvarovat některých 

ne úplně přesných názorů a závěrů, jelikož by na konkrétních případech bylo zřejmé, že by 

ekonomicky nefungovaly /např. její rozdělení financí na jednotlivé kapitoly rozpočtu, poměr 

některých výdajů, atd./. V této souvislosti nebyl např. vůbec zohledněn fakt účelovosti dotací a darů. 

5/ Popis zdrojů financování a samotného fungování konkrétní organizace /YMCA/. Tato část je 

zpracována poměrně dobře a obsáhle, ale opět pouze v obecné rovině, bez jakékoli návaznosti na 

praxi. Doporučil bych uvést alespoň poměry jednotlivých finančních zdrojů a údaje z rozvahy alespoň 

v grafickém znázornění /pokud by přesná čísla nebyla zveřejňována/. 

6/ Benefiční akce – teoreticky dobře zpracováno, všechny oblasti přípravy a provedení akce byly 

dostatečně popsány. Bohužel, praktickou část a pokus o tabulkovou část rozpočtu musím hodnotit 

nedostatečně. Vůbec není zpracována a popsána strana příjmů, chybí jakýkoli plán financování a 

konečného vyúčtování. Pochopitelně ekonomické analýzy patří do činnosti ekonomů, ale při 

plánování akce, které se věnují hlavně nefinanční manažeři a pracovníci, bych tuto oblast považoval 



za zásadní a hodnotil jako značně poddimenzovanou ze strany organizátorů. Výsledkem, při 

takovémto přístupu, by pravděpodobně byla finanční ztráta a ne plánovaný zisk. 

7/ Závěrem bych doporučil – vyjasnit legislativní postavení a definici NNO v ČR /rozdělení podle 

právní subjektivity a podle činnosti/. Taktéž bych před obhajobou doporučil znovu se věnovat 

způsobům financování, nabývání majetku a vlastnickým vztahům v NNO. V části „fundraising a PR“ 

bych doporučil získat informace o rozdělení jednotlivých kapitol rozpočtu a nákladů na jednotlivé 

činnosti u NO, která náklady na tyto činnosti má ve svém rozpočtu. V závěru práce bych rozšířil část, 

která hodnotí jednotlivé možné způsoby financování NNO a porovnává „pro a proti“ s benefiční akcí 

/i s důrazem na legislativu a daňové aspekty/. 
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