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Diplomová práce P. Skuhrové se věnuje zkoumání role neziskového sektoru při zvyšování finanční 
gramotnosti, což je téma poměrně nové a mimořádně aktuální.  
 
Hlavním cílem práce je analýza a hodnocení činnosti neziskových organizací v  oblasti finanční 
gramotnosti, dále také zkoumání vzájemných vztahů mezi státním i soukromým (ziskovým) 
sektorem. Autorce se stanovené cíle podařilo naplnit v  požadované míře, i když většina jejích závěrů 
zůstává na poměrně obecné a popisné úrovni. Navzdory tomu práce přináší mnoho zajímavých 
zjištění o roli neziskového sektoru v oblasti finanční gramotnosti.  
 
Autorka sesbírala velké množství empirického materiálu, který uvádí v práci v přehledných tabulkách 
v částech, v nichž se zabývá jednotlivými oblastmi svého zkoumání. Jednotlivá tvrzení respondentů 
jsou však uváděna bez hlubší reflexe autorkou a bez jejich srovnání s  názory odborníků na danou 
oblast, příp. dalšími odbornými analýzami. To poněkud snižuje kvalitu této diplomové práce. Do jisté 
míry ji však snížila i sama autorka poslední větou své práce.  
 
Úprava práce je poněkud ledabylá, příkladem může být název tabulky na konci stránky, rozdělení 
tabulky, začátek nové kapitoly uprostřed stránky, jediná věta na stránce. Citace jsou někdy uvedené 
kurzívou, někdy ne (str. 23, 36).  
 
Diplomovou práci P. Skuhrové lze charakterizovat jako poměrně vydařený popis, vhled do 
problematiky obohacený o názory zainteresovaných aktérů. Části práce, které nesou název „analýza“ 
(např. část 4.2) ve skutečnosti nejsou analýzou, ani v případě, že jsou doplněné o názory 
respondentů. Jako pozitivní však shledávám způsob, jakým autorka pracuje s teoriemi, např. se snaží 
reflektovat vztahy mezi neziskovým sektorem a státem na základě modelů a typologií uvedených 
v teoretické části práce.  
 
Autorka ve své diplomové práci prokázala, že disponuje požadovanými znalostmi pro napsání 
analytického odborného textu v oboru veřejná a sociální politika, umí pracovat s teoriemi i 
metodami této disciplíny. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k  obhajobě a 
hodnotit ji známkou „ velmi dobře“.  
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