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Hodnocení:  

Práce dobře představuje problematiku neziskového sektoru, včetně účetnictví a zdanění na úrovni 
studovaného klubu. 

Práce dobře provádí pospisnou analýzu situace, i když by mohla být plnější odkazů, možná šly využít i 
nějaké složky finanční analýzy pro lepší stanovení slabin. Také mohla být využita SWOT analýza či 
nějaké jiné metody. 

 

Připomínky:  

Členění neziskových organizací podle kritéria zakladatele (s. 14) by mělo být s odkazem, podobně je 
tomu i o kousek dále (např. u kritéria financování). 

V práci se vyskytují překlepy, např. „hlavními oblasti“ (s. 20). 

Tabulka č. 1 (s. 21) o rozdělení příjmů financování neziskového sektoru mohla být okomentována v 
textu. 

Zdroj 29 (s. 23) by měl být správně ocitován jako Novotný J. et al. (nebo a kol.), neboť citovaná kniha 
je dílem větší skupiny autorů. 

Stejně tak Graf 1 (s. 24) měl být okomentován v textu a nejen vložen. Pak trochu ztrácí svojí funkci. 

Na s. 25, odstavec začínající „Podle typu sponzorování“ měl být s odkazem. Takto není jasný zdroj.  

Na s. 27 by místo „které překročil obrat za loňský rok“ mělo být „za předchozí rok“. 

V metodologii měly být uvedeny možná i jiné metody, které autor možná použil nebo měl použít 
(finanční analýza apod.). 

V části o klubu mohlo být více odkazů, i když by se tyto opakovaly (hlavně s. 36-44, příp. i dále). Text 
navíc dává dojem, že se v něm objevují informace získané odjinud, např. z tisku, a tedy informace s 
dalšími zdroji. 



V textu o rozpočtu (s. 45 a dále) opomněl autor častěji citovat zdroje informací (patrně interní 
materiály klubu). Například informace o vodném a stočném, hlavně o srovnání s dalšími kluby, měly 
být ocitovány (s. 47). 

Graf 2 (s. 45) opět není okomentován v textu, možná mohl být umístěn asi tak o stránku dále, kde se 
o jednom parkovišti píše. 

S. 56: „pronájemní smlouva“ by měla být jen „nájemní smlouva“. 

 

Otázky k obhajobě:  

Jak si klub stojí za současné období r. 2013 co se týče hrozeb a rozpočtu? 

Objevila se nějaké nové možnosti řešení situace? 
 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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