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 Při volbě tématu vycházela autorka z vlastních zkušeností sociálního pracovní 

v nestátní neziskové organizaci i organizátora  hudebních akcí a festivalů. Za cíl práce si 

stanovila  shrnout možnosti  financování  NNO  a detailněji se zaměřit na  benefiční akci. Při 

jejím zpracování uplatnila   poznatky  z realizace benefičnícho koncertu  pro  Nízkoprahové 

kluby YMCA Praha o.s.  

  K uvedení do problematiky  autorka   nejprve vysvětlila  pojem nestátní  nezisková 

organizace ,   uvedla nejčastější formy NNO  a možné zdroje jejich financování.  

Poměrně dost prostoru věnovala fundraisingu a public relations,  zdůrazňuje   význam  těchto 

aktivit a poukazuje na fakt, že NNO působící v sociální oblasti  je velmi často podceňují a 

věnují jim málo pozornosti .   

 V praktické časti autorka nejprve představila  organizaci a služby v jejichž prospěch se 

benefiční akce  konala  V následující kapitole se zabývá postupem  při organizování benefiční 

akce,   k obecným doporučením připojuje velmi stručnou a nenápadnou  formou  poznatky a 

zkušenosti  z realizace konkrétního  benefičního koncertu.   Závěrečnému  hodnocení akce 

věnovala autorka málo pozornosti i prostoru. Kromě konstatování  počtu návštěvníků, 

finančního přínosu, spokojenosti návštěvníků a klidného průběhu  ocenila  nové kontakty, a  

„hodně nového jsme se naučili,  příští akce bude ještě úspěšnější“ Postrádám  důsledně 

zpracovanou analýzu přípravy  i průběhu  akce, která by byla  přínosem  pro   celkové vyznění  

bakalářské  práce a jistě i pro realizační tým. 

 V závěrečné kapitole  autorka zdůrazňuje, že  získávání  finančních prostředků  musí 

NNO věnovat více pozornosti , přebírat  za ně více zodpovědnosti a učit se využívat nové 

zdroje. 

 Předkládaná práce je prakticky zaměřená ,  přehledně a logicky uspořádaná, reaguje na 

aktuální  situaci a potřeby praxe. Přes  chybějící důsledné  a přehledné vyhodnocení 

realizované akce může být pro  řadu NNO působících v sociální oblasti zdrojem inspirací  a 

podnětných informací.  Formální  náležitosti bakalářské práce autorka splnila.  

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  D   -  

uspokojivě.. 
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