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Vhodnost prezentace závěrů práce

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a lze ji doporučit 
k obhajobě.

Kladně hodnotím:
Výběr tématu, orientace v dané oblasti i profesní zájem, který je ze zpracování tématu 
patrný.

Připomínky:
Vzhledem ke stanovenému cíli bych v teoretické části práce očekávala rozbor indikátorů 
kvality poskytovaných služeb či zpracování otázky evaluace poskytování služeb. V teoretické 
části není dostatečné zpracovaná platforma pro zvolený cíl.
V příloze by bylo dobré uvést alespoň jeden modelový rozhovor, který by umožnil získat 
náhled na proces určování jednotlivých kategorií. 
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Předložená diplomová práce se zabývá oblastí neziskového sektoru, přesně otázkami dopadu 
využití finančních prostředků z fondu EU na kvalitu poskytovaných služeb neziskovými 
organizacemi. Výběr tématu je bezesporu aktuální, nejen z hlediska nutnosti zvyšování 
kompetencí sociálních pedagogů v oblasti získávání prostředků pro sociálně-pedagogické 
aktivity, ale též z hlediska dopadů ukončení příjmu dotací z jednotlivých fondů, na 
následnou možnost poskytování dosavadního rozsahu služeb. 
Cílem práce bylo ověřit, jaký vliv mají projekty financované z ESF na kvalitu služeb pro 
děti a mládež v neziskovém sektoru. Jako indikátory kvality poskytovaných služeb byla 
zvolena následující kritéria: možnost nákupu materiálního vybavení pro práci s klienty, 
rozšíření portfolia služeb, navýšení počtu zaměstnanců, využití inovativních metod práce 
s dětmi, další vzdělávání zaměstnanců, rozšíření spolupráce s rodinou a komunitou, možnost 
navázání mezinárodních partnerství a přenos dobré praxe. První výzkumnou metodou bylo 
expertní šetření, poskytující náhled odborníků na danou problematiku i získání dat o čerpání 
a využívání dotací z ESF s následným řešením otázky dalšího financování projektů. Druhou 
výzkumnou metodou bylo využití případových studií, přesně mapování zkušeností 
jednotlivých neziskových organizací s využitím prostředků z fondů EU a jejich přímého 
dopadu na kvalitu poskytovaných služeb.
Náměty k diskusi:
Setkala jste se s evaluací kvality poskytovaných služeb u jednotlivých neziskových 
organizací? Kde jste čerpala inspiraci pro stanovení indikátorů kvality poskytovaných 
služeb. Setkala jste se s metodickými pokyny pro způsoby čerpání finančních prostředků 
s fondů EU, které by bylo možno využít pro vzdělávání sociálních pedagogů v oblasti 
fundraisingu?




