Posudek oponentky diplomové práce Moniky Radové „Řízení neziskové
organizace v České republice“
Autorka zvolila nesmírně potřebné téma řízení neziskových organizací, které vzhledem ke své
stále relativně krátké historii často nemají nastavené efektivní modely řízení. Tato práce
představuje zajímavý přínos k profesionalizaci činnosti NNO u nás.
Obsáhlá práce přináší systematický a dobře strukturovaný přehled všech oblastí řízení
organizace opřený o řadu zdrojů. Oceňuji praktickou část práce, ve které autorka na příkladu
konkrétní organizace ukazuje možnosti uplatňování postupů prezentovaných v teoretické
části. Přestože autorka využívá jen minimum zahraničních zdrojů, práci hodnotím jako
VÝBORNOU.
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