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Posudek vedoucího práce k magisterské diplomové práci   

Bc. Lukáš Hejna  

Metody a techniky financování nestátních neziskových organizací ze 
soukromých zdrojů 

 

Volba tématu: 

V podmínkách úsporných režimů veřejných rozpočtů je mobilizace jiných 
zdrojů pro nestátní organizace, působících v sociální sféře, nezbytnou 
podmínkou k ekonomickému přežití. Z tohoto hlediska je práce velmi 
aktuální. 

Struktura práce: 

Práce je rozvržená do osmi kapitol a má logickou strukturu – od obecného 
ke zvláštnímu.  

Autor začíná definicemi , vymezením předmětu a popisem právního rámce, 
ve kterém se bude pohybovat.  

V tématicky druhé části práce popisuje „fundraising“ jako metodu 
financování orientovanou na soukromé zdroje, identifikuje soukromé zdroje, 
analyzuje jejich specifika a dodává fakta, čísla a názory veřejného mínění 
na dárcovství.  

V tématicky třetí části práce se zabývá metodami a technikou „fundraisingu“ 
a analyzuje jejich specifika ve spojitosti s „public relations“ a „marketingem“. 

Ve čtvrté části předkládá výsledky vlastní analýzy využití firemního 
„fundraisingu“ nadačními subjekty v sociální sféry. Analýzu založil na  
příkladech dobré praxe pražských nadací v sociální oblast. 

Práci končí přijatelným shrnujícím závěrem.  

Hodnocení práce: 

Diplomová práce je analytická i shrnující. Shrnuje v přiměřené míře co se o 
problematické víc a analyzuje sebraný literární materiál. Vyjadřuje se 
v přiměřené míře k názorům a postojům některých autorů a své názory 
opírá o vlastní výzkum dobré praxe vybraných nadačních fondů v Praze. 

Výklad je logický, a jednotlivá zjištění na sebe logicky navazují. Vlastní 
výzkumná zjištění dokumentuje v osmi přílohách. 
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K jazykovému vyjádření lze autorovi vytknout nadmíru terminologických 
„anglicismů“, které však v naší odborné literatuře jsou k tomuto tématu 
obvyklé. Jinak je psaná v přijatelném slohu. 

Práce s literaturou je více než dostatečná, s poměrně dobrým zastoupením 
zahraničních autorů. Lze říci, že odbornou literaturu na dané téma 
diplomant více než dostatečně shrnul. 

Diplomant systematicky spolupracoval s vedoucím práce po celou dobu 
svého výzkumu. 

Diplomant odvedl práci, která obsahem i rozsahem převyšuje průměrné 
diplomové práce v oblasti sociální politiky a sociální práce. 

Navrhuji ocenění známkou „výborně“. 

 

  


