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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Bakalářská práce si bere za cíl změřit efektivitu financování u výběrového vzorku (109) českých 
nestátních neziskových organizací a následně prozkoumat vliv jejich velikosti na efektivitu jejich 
financování. Práce je psaná česky, má 55 stran (bez použité literatury a příloh), autor cituje 45 zdrojů 
a užívá tabulky/grafy pro ilustraci. 
 
V první části práce autor uvádí ucelený přehled základních definic a vymezuje neziskový sektor. Ve 
druhé části se věnuje nestátnímu neziskovému sektoru v ČR od jeho historického vývoje, přes jeho 
právní vymezení a jednotlivé formy, až po vliv na českou ekonomiku a jeho nejčastější zdroje 
financování. Ve třetí části autor zkoumá efektivitu financování pomocí modifikovaného modelu KAMF, 
kde velikost organizace posuzuje podle výše jejích výnosů. Čtvrtá část zkoumá existenci bližší 
závislosti mezi velikostí nestátníhch neziskových organizací a efektivitou jejího financování pomocí 
regresní analýzy (OLS). Závěrečná část analyzuje a shrnuje výsledky šetření. 
 
Přínos této práce je prokázání vztahu závislosti mezi velikostí nestátních neziskových organizací a 
efektivitou jejího financování.  
 
K práci Marka Fremunta mám následující připomínky, které by měly být vysvětleny při obhajobě: 
 

1. Autor při zkoumání efektivity financování 109 českých nestátních neziskových organizací 
používá modifikovaný model KAMF. V textu ale není jednoznačné v čem modifikace KAMF 
modelu spočívá. Má to být onen podíl osobních nákladů na celkových příjmech organizace? 
Dále se domnívám, že by si tento model v textu zasloužil zasazení do literatury, který v práci 
zcela chybí. Byl tento model již někým při podobném měření využit? Byla to Kraftová ve své 
publikaci Finanční analýza municipální firmy? Jaké byly její výsledky? Nějaké porovnání 
s jinými autory? Navrhuji vysvětlení modifikace KAMF modelu a porovnání výsledků 
s výsledky jiných autorů, pokud nějaké jsou.  

2. Z textu je jasné, že výběrový vzorek čítá 109 českých nestátních neziskových organizací. Co 
však text již dále nezmiňuje je četnost jednotlivých NNO (malé, středně malé, středně velké a 
velké) ve výběrovém vzorku. Navrhuji představení této četnosti. 

3. Při kontrole použité literatury je patrné, že autor, jak sám cituje, použil některé elektronické 
zdroje mezi únorem až květnem 2012. To vede k domněnce, že autor psal práci minulý rok, 
aniž by letos zkontroloval novější data. Například: ČSÚ, Počet hodin odpracovnaých 
dobrovolnými pracovníky v neziskových institucích sloužících domácnostem jsou z roku 2009, 
avšak ČSÚ má od 28.12.2012 data novější. Navrhuji vysvětlení důvodů nepoužití nejnovějších 
dat. 

 
Dále mám několik menších připomínek, které by měly sloužit spíše pro další vylepšení, pokud se 
Marek rozhodne tímto tématem v budoucnu dále zabývat.  
 

 Již v abstraktu by měl být naznačen výsledek práce. 
 Zadefinování zkratek: pokud se objevuje v textu název, pro který se později použije zkratka, 

měl by být při prvním výskytu tohoto názvu rozepsán a za něj do závorky zadefinována ona 
zkratka. Viz. strana 1 a první použití NNO a jiné. Popřípadě nerozepisovat vůbec a mít 
seznam zkratek, jak je na straně xv. 

 Tučné zvýraznění slov v textu: zvážit, zda je to v odborném článku nutné. 
 Odkazy na grafy jsou v textu jen na graf 1. Kde jsou odkazy na ostatní obrázky?  
 Odkazy na tabulky v textu zcela chybí. 
 Vlastní výpočet u tabulky č.2 by si zasloužil komentář o metodologii. 



Report on Bachelor Thesis 

Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague 

 
Student: Marek Fremunt 

Advisor: PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 

Title of the thesis: Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího 
financování 

 
 Graf č.3: v tomto grafu by bylo dobré pro porovnání vidět i vývoj se započítáním práce 

dobrovolníků.  
 Desetinná místa: v grafech být konzistentí v počtu desetinných míst. Pro přehlednost a lepší 

čitelnost tabulek stačí dvě desetinná místa a u větších čísel žádná. Viz Tabulka č.3 a 4, u 
Tabulky 13, 14 pak 3 desetinná místa. 

 Procenta: Konzistentnost při psaní %, například strana 35 100% vs. 100 % a dále v textu. 
 Tabulka č.7: Místo rozepsaných ukazatelů by stačily napsat zkratky, jak jsou zadefinované 

v předešlých sekcích.  
 Hypotéza: Pro konkrétnost by bylo vhodné připsat „při financování“ .. Předpokládám, že 

nejmeněší NNO by měly být nejefektivnější, ...  
 Uvozovky: Proč jsou uvozovkz na str. 39 u slova zpětného financování? Stálo by zato dát do 

poznámky pod čarou, co je tímto myšleno. 
 Základní soubor NNO: Zcela chybí přehledná struktura základního souboru a jeho pozdější 

výběr při korcích 1 a 2. Tzn. Jaká je četnost malé, středně malé, středně velké a velké NNO. 
Z textu se pouze dovídíme, že rozsah výběrového souboru je 109 jednotek.  

 Přehled literatury: Zcela chybí zasazení do literatury, zda se podobným tématem již někdo 
zabýval, pokud ne, autor by měl problematiku více rozepsat a udat, že je prvním, kdo se 
tématem zabývá.  

 
Závěrem bych dodal, že práce se zabývá zajímavým tématem, které stojí za to analyzovat. Autor 
v práci podává osobitý přístup znalý problematiky neziskových organizací a ví, jak zpracovat 
nasbíraná data a jak správně okomentovat výsledky. Tato bakalářská práce reprezentuje dobrý 
začátek dalších prací v tomto směru. Pro obhajobu bakalářské práce jsou relevantní pouze první tři 
body. Zbytek může být vynechán. 
 
Navrhuji známku 1 (výborně). 
 
 
SUMMARY OF POINTS AWARDED (for details, see below):  
 
CATEGORY POINTS 

Literature                     (max. 20 points) 10 

Methods                      (max. 30 points) 26 

Contribution                 (max. 30 points) 28 

Manuscript Form         (max. 20 points) 19 

TOTAL POINTS         (max. 100 points) 83 

GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 

 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
  
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  

 
 
Overall grading: 

 
TOTAL POINTS GRADE   

81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


