
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Lukáš Hejna 
Zdroje a možnosti vlastního financování nestátních neziskových 
organizací v sociální sféře 

Volba tématu: 

Zvolené téma je velmi aktuální. Po počátečním rozvoji neziskových 

sociálních služeb, zpravidla financovaných z mezinárodní nebo státních 

zdrojů, nadešel čas, kdy sociální služby musí přemýšlen o diversifikaci 

zdrojů svého financování. Celá práce je podnícena českou skutečností, 

kterou diplomant vyjádřil slovy "Financování činnosti neziskových 

organizací z vlastních zdrojů je alternativou ke klasickým dotacím, 

grantům nebo darům". Tato práce poskytuje některé důležité návody "jak 

na to". 

Struktura práce: 

Práce je v podstatě rozvržena do tří logických tématických částí - (i) 

vysvětlení pojmů a teoretického rámce (kapitola 1, 2, 3 a 4), (ii) rozbor 

legislativního rámce (kapitola 5) a (iii) vlastní jádro práce - návody jak 

začít samofinancovat (kapitola 6 až 9) a na co si dávat pozor. 

Hodnocení: 

V úvodu si diplomant vytkl úkol vytvořit "komplexní materiál k 

problematice samofinancování organizací v neziskovém sektoru v ČR". 

Přitom nebylo cílem autora vypracovat metodickou příručku, ale spíše 

přesvědčit NNO, aby se "do toho pustili". Opíral se přitom o své 

zkušenosti z prace na projektu "Pilíř finanční stability". Tento záměr se 

diplomantovi podařilo splnit. I když nechtěl napsat metodickou příručku, 

jeho přílohy takový pokus naznačují. 
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V první části práce vychází z premisy, že neziskovost neznamená, že by 

organizace neměla podnikat, prodávat své výrobky a služby. Znamená to 

jen, že zisk se musí vrátit na financování hlavní činnosti organizace. 

Přesvědčivě zdůvodňuje širší záběr svého pojetí samofinancování, širší 

než je "sociální podnikánf' , i když nevylučuje, že některé komerční 

činnosti NNO budou naplňovat skutkovou podstatu sociálního podníkání. 

V jeho pojetí samofinancování je alternativní zdroj příjmů NNO k darům, 

dotacím, grantům a jiným příjmům filantropické povahy. Je to zdroj, který 

stabilizuje organizaci. Zejména část 3.2 je v tomto smyslu pojatá jako 

autorovo vyznání, opřené o literaturu, což není na škodu. Snad název 

části 4.3 "Závazek vůči spravedlivostI" je poněkud nadnesený vzhledem 

k jejímu obsahu. 

V druhé části diplomant rozebírá legislativní rámec. K této části lze snad 

vytnout jen skutečnost, že se autor omezil jen na zákony upravující NNO 

a komerční podnikání. Jestliže však nabízí quasi-komerční činnost NNO, 

pak nemůže opomenout občanský zákoník, podle kterého se takové 

činnosti budou asi spíše provozovat. 

Třetí část je vlastní jádro práce. Tuto část lze považovat za zdařilou. 

Snad v autorovu podání chybí vemezení právních předpokladů jako 

východisko (registrace, aprobace, statut, vnitřní předpisy) pro definovaní 

základního rámce, ve kterém se bude NNO pohybovat. 

Po strance formální práce splňuje požadavky na takové práce kladené. 

Vytknout by bylo možné některé neúplné citace pramenů, které nesplňují 

předepsanou formu a jazyk, který je místy až příliš strohý a úryvkovitý. 

Celkové hodnocení: 

Přes některé nepodstatné výtky, na které může diplomant ragovat při 

obhajobě, jde o práci výbornou. 
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