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Posudek

Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma relativně čerstvé (zejména v České 
republice), ale o to zajímavější a slibně se rozvíjející – téma online fundraisingu v prostředí 
sociálních sítí, resp. webu 2.0. Cílem práce je tedy zejména analýza a hodnocení existujících 
webových filantropických portálů v zahraničí a v České republice.

Práce je velmi systematicky zpracována a autorka postupuje od definic obecných pojmů, přes 
komparaci konkrétních modelů online fundraisingu až k závěrům a doporučením zejména pro 
české neziskové organizace. Z metodického hlediska je potřeba v práci vyzdvihnout tedy 
mimo jiné systematické definování pojmů, včetně podrobné charakteristiky pojmosloví 
z oblasti informační ekonomiky, sociálních sítí a tzv. Webu 2.0. Pozitivem také je, že autorka 
neopomíná uvést také alternativní definice Webu 2.0, včetně těch, které se kloní k tomu, že 
Web 2.0 je spíše marketingovým tahem. Autorka jasně definuje oblast, jíž se chce věnovat, a 
v rámci ní následně přibližuje charakteristiky konkrétních systémů z oblasti online 
fundraisingu a mikrofinancování. 

Této velmi kvalitně zpracované praktické části diplomové práce by snad jen prospělo, kdyby 
autorka v úvodu příslušné kapitoly (kapitola 4) více strukturovala parametry, podle kterých 
hodnotí jednotlivé online modely. Nicméně popis hodnotících kritérií v kapitole 4.2 poskytuje 
základní přehled a shrnutí v tabulkách 4 a 5 je pak dostatečně názorné. Také závěrečná 
doporučení a odpovědi na v úvodu stanovené čtyři problémové oblasti jsou shrnuta velmi 
přehledně a mohou být jistě vodítkem pro velmi široké spektrum zejména neziskových 
iniciativ a sdružení při online fundraisingu.

Jako téma k diskusi při obhajobě diplomové práce bych doporučoval, aby autorka pojednala 
o budoucích koncepčních trendech, které vidí v online fundraisingu v dlouhodobějším 
horizontu, například s ohledem na propojování různých kanálů fundraisingu, vazby na firemní 
systémy či na software pro neziskové organizace atd.

Konstatuji, že diplomová práce splňuje standard kladený na diplomovou práci a 
doporučuji ji k obhajobě. Bude-li autorka schopna pojednat o těchto budoucích trendech 
online fundraisingu, doporučuji ji ohodnotit stupněm „výborně“ a diplomovou práci či 
alespoň její vybrané části doporučuji k publikaci.
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