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Stručné slovní hodnocení: 
 

Vybrané téma je zaměřeno na dvě základní oblasti – na nadaci jako určitý právní typ a na Nadační investiční 

fond jako zvláštní způsob financování tohoto typu NNO. Téma práce tedy úzce souvisí s předmětem studia. 

 
Kvalita teoretického/konceptuálního rámce práce 
Nakolik je obsah rámce relevantní vzhledem k tématu práce? Do jaké míry byla studovaná 
literatura představena přehledně a kriticky? Byla použita zahraniční literatura? 
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Stručné slovní hodnocení: 
 

V centru pozornosti práce je zcela praktické opatřením státní politiky, totiž zřízení a rozdělování Nadačního 

investičního fondu (NIF). Pokud jde o toto téma, autorka shromáždila kompletní kolekci dokumentů a literatury 

(literatury není k tématu mnoho) a správně popsala vývoj a peripetie tohoto opatření  státu uvnitř  i vně státního 

aparátu -  v prostředí vybraných nadací.  Měla i určitou ambici zkoumat dopady této podpory  – tato ambice 

ovšem splněna nebyla.  

Téma NIF  jako ústřední téma práce je zarámováno  popisem nadace a nadačního fondu jako zvláštních entit 

v neziskovém sektoru, a to jak z hlediska vývoje toho právního typu , tak z hlediska jeho konstrukce jako 

subjektu, upraveného soukromým právem. Pokud chtěla nadace definovat jako právní typ, nezaměřila se dosti 

na nový občanský zákoník. Naopak na str. 39 uvádí, že nadace definuje zákon 227/1997 Sb., který je 

v současnosti  již půl roku zrušený.  

S ohledem na tato dvě klíčová témata práce se autorka  zaměřila na určité zdroje informací, které se nadací 

týkají, a to téměř výlučně  ve vnitrostátních  souvislostech. Pokud jde o zahraniční literaturu, výběr je chudý a 

jde pouze o triviální tituly, zabývající se  neziskovým sektorem obecně. Při větším zaujetí by autorka mohla získat 

řadu pramenů, týkající se nadací a jejich odlišných rolí v zahraničí, včetně jejich financování, což je téma, které 

s NIF souvisí.  

Uvádí pouze jediný zahraniční příklad financování nadací, a to americký instrument Investiční fond pro nadace, 

který považuje za ekvivalent NIF. Sama však uvádí hlavní rozdíl mezi oběma instrumenty  – TIFF je tvořen 

soukromými penězi. Nejde tedy o opatření státu. Mezi NIF a TIFF tedy srovnání není, minimálně z tohoto 

hlediska, možné.   

 
Formulace cílů, výzkumných otázek či hypotéz  
Jsou dostatečně konkrétní a jasné? Odpovídají tématu práce a jejímu 
teoretickému/konceptuálnímu rámci? 
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Stručné slovní hodnocení: 
 

Obecně lze říci, že práce vykazuje málo vlastní invence, je příliš popisná – autorka většinou  uvádí pouze 

informace, které získala z vybraných pramenů. Autorka si stanovila jednu hlavní výzkumnou otázku a to „jak 

vybrané nadace hospodaří s prostředky z NIF“ a  k tomu   podotázku, a to „ co přinesla podpora z NIF do 

neziskového sektoru -  kromě peněz“.  V závěru práce konstatuje, že  jí z výzkumu vyplývá, že nepřinesla nic. 

Tento závěr je ovšem povrchní a chybný. Je pravda, že tato otázka nemohla být zodpovězena zkoumáním  

výročních zpráv tří nadací , i když v dlouhé časové řadě. V závěru tedy autorka měla správně uvést, že se jí 

odpovědět na tuto otázku (s ohledem na zvolenou výzkumnou metodu a hlavně velikost zkoumaného vzorku 

nadací)  nepodařilo.    

 
Metody získávání a analýzy dat a jejich použití 
Je vhodně zvolen, zdůvodněn a v průběhu výzkumu realizován design výzkumu/výzkumný 
rámec? Jsou využité techniky sběru dat, vzorek a metody analýzy dat dobře popsány, 
zdůvodněny a realizovány v rámci výzkumu vzhledem k výzkumným otázkám? Jsou 
diskutovány limity výzkumu a jeho etické aspekty? 
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Stručné slovní hodnocení: 

 

Autorka zvolila ke svému zkoumání tři nadace – příjemce přípěvku z NIF. Uvádí, že pracovala s kvalitativními i 

kvantitativními daty, které získala z výročních zpráv v dlouhé časové řadě, totiž od roku 2006 do roku 2012. Po   

mém soudu pracovala výhradě s daty kvantitativními.   

Všechny tři nadace, které podrobila zkoumání, patří mezi nadace větší a všechny působí ve zdravotní oblasti. 

Autorka svůj výběr správně odůvodňuje tím, že vybrala nadace, které získaly příspěvek z NIF v obou etapách a  

jejichž činnost je orientována do stejné oblast a  může být proto srovnávána. 

 Z medailonků vybraných nadací (které ovšem vypadají jako opsaný účel nadací z výročních zpráv) vyplývá jen 

jejich hlavní  „statutární“ činnost. Dozvíme se ještě, kolik nadace vyplatily nadačních příspěvků z výnosů z NIF a 

také v jakém finančním objemu v jednotlivých zkoumaných letech. Nedozvíme se ovšem, co konkrétně nadace 

podporovaly a jaký byl vývoj v podporovaných prioritách – tudíž není uvedeno, v čem jsou tyto nadace typické, 

v čem jim NIF pomohl realizovat jejich priority, jak se tyto priority nadací postupem let vyvíjely, a jak jimi 

pomáhaly v oblasti, ve které působí.  Pro zodpovězení výzkumných otázek autorky by takové zkoumání 

kvalitativních údajů přineslo mnohem přesnější zjištění o významu NIF než konstatování prostých kvantitativních 

faktů, kdo vyplatil formou nadačních příspěvků  nejvíce a kdo nejméně. Vzorek tří zkoumaných nadací je navíc 

početně chudý, i když autorce lze věřit potíže, které měla se získáváním výročních zpráv ve zkoumané časové 

řadě. 

 
Kvalita závěrů práce 
Byly naplněny praktické nebo teoretické cíle a zodpovězeny výzkumné otázky práce? Jak 
byla formulována praktická doporučení, pokud byla cílem práce? 

3 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Závěr je neslabší částí práce.  Je pouhým zopakováním již zjištěných faktů. Na hlavní výzkumnou otázku, tedy 

jak nadace s NIF hospodaří, je odpovězeno povrchně, v podstatě „že hospodaří“. Srovnáním toho, kolik která 

nadace rozdělila a jak byly vysoké nadační příspěvky, se na tuto otázku ostatně odpovědět ani nedá. V závěru 
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mělo jistě také být uvedeno, zda hospodaří v souladu s příslušnými smlouvami s MF ČR, jaké jsou nálezy 

auditorů, a kam peníze těchto nadací směřovaly a za jakým účelem. Jistě mělo být uvedeno, jak příspěvek z NIF 

pracuje v rámci celého hospodaření nadace a zda ji změnil, pokud jde o její řízení, profesionalitu apod.  

Práce se zdroji 
Je v práci dodržen jednotný standard odkazů na literaturu a prameny? Byly v práci použity 
zdroje uvedené na seznamu použité literatury a pramenů? 
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Stručné slovní hodnocení: 
 
Ano, zvolené prameny a literatura byly využity dobře. Snad až příliš. 
Struktura práce, formulační a gramatická úroveň, grafická úprava 
Je práce vhodně strukturovaná? Odpovídá formulační i gramatická úroveň magisterské 
práci? 
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Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň je odpovídající. Grafická úprava je slušná, má jeden nedostatek – je patrná 

snaha zaplnit textem co největší prostor, aby práce měla dostatečný rozsah.  

 
Celková známka před obhajobou:  Dobře (pokud bude práce dobře obhájena)  

 

Otázky k obhajobě: 

Co přinesl NIF do nadačního sektoru kromě peněz?  

Jak se liší přístup občanského zákoníku k nadací od minulé právní úpravy?  

Jak by zkoumané nadace charakterizovala, co je pro ně typické?  

Hlubší srovnání NIF a TIFF – respektive vyjádření rozdílů obou instrumentů.  

 

Celkové vyjádření/komentář vedoucího práce: 

Práce je příliš popisná, nepřináší vlastní názory a komentáře autorky, nepřesvědčuje o 
potřebném zaujetí pro zvolené téma.   

 

 

V Praze dne  22. srpna 2014 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce.  

 

 


