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Autorka zvolila téma, které je době hledání optimalizace zdrojů financování sociálních služeb 

velmi důležité a aktuální. Zároveň existuje málo publikací, které by se výhradně věnovaly 

strategickému plánování v neziskovém sektoru. Proces strategického plánování využíván 

v obchodní sféře, a pro neziskové organizace je jako manažerský proces řízení v zásadě nové, 

či alespoň málo známé a používané. Z těchto důvodů shledávám diplomovou práci,  

jako velmi přínosnou a dále použitelnou v praxi.  

Autorka si jasně, srozumitelně a jednoduše stanovila dva základní cíle své práce. 

Autorka uvádí, že hlavním cílem diplomové práce bylo prozkoumat specifika startegického 

plánování v neziskových organizacích, což dokládá na případové studii v kapitole 7,  

kde podrobně popisuje celý proces plánování. Za velmi přínosné lze považovat, že tohoto 

procesu byla sama účastna, tudíž její vhled do problematiky byl bezprostřední a umožnil jí 

propojit teoretické poznatky z předchozích kapitol teoretické části s popisem průběhu 

strategického plánování v praxi. Vhodně použila metodu případové studie. 

Druhý cíl se zaměřoval na zjištění zkušeností dalších NO se strategickým plánováním, 

kterému se věnuje v kapitole 8. Kladně hodnotím vybranou metodu – polostandardizovaný 

rozhovor, který čtenářům srozumitelně přibližuje danou problematiku. 

Text diplomové práce je logicky sestaven do jednotlivých kapitol, které se nejprve věnují 

teoretickým základům a vymezní metody strategického plánování, které jsou následně 

v praktické části demonstrovány na konkrétních příkladech z praxe. Praktická část tvoří téměř 

polovinu práce, nicméně bych tento nepoměr považovala spíše za přínos práce pro její možné 

budoucí praktické využití v praxi, a to s ohledem na již zmíněný nedostek dostupné odborné 

literatury věnující se výhradně strategickému plánování neziskových organizací. Autorka 

náročností zpracovaného tématu prokázala schopnost aplikace teoretických poznatků  

na praktických příkladech. 



Autorka vycházela z dostatečného množství relevantní dostupné odborné literatury  

a elektronických zdrojů, které řádně cituje. Odborné zpracování tématu je na velmi dobré 

úrovni. Autorka používá v textu tabulky a grafy pro lepší orientaci v tématu. Úroveň 

písemného projevu je bez závažnějších stylistických a gramatických chyb. 
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