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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Ivana Studničková 
Téma práce: Zrušení a zánik nadace se zaměřením na její likvidaci 
Rozsah práce: 49 stran vlastního textu (podle prohlášení autorky 128.098 znaků 

vč. mezer, tj. 71,16 normostran) 
Datum odevzdání 
práce (podle IS): 

30. 06. 2020 (el. verze), 01. 07. 2020 (tištěná verze) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Nadační právo je předmětem pozornosti zejména po roce 1989, kdy lze 
sledovat počátky zvýšeného zájmu o tento typ právnické osoby, namnoze využívaný 
k naplňování zájmů rodící se občanské společnosti. Téma je však aktuální i dnes, 
neboť právní úprava nadačního práva doznala v souvislosti s nedávnou rekodifikací 
soukromého práva značných změn. Některé otázky spojené s novou úpravou nejsou 
dosud uspokojivě zodpovězeny, pro odbornou debatu v této oblasti je stále typická 
názorová mnohost. 
  Hodnocení konzultanta: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
  Diplomantka nemá v úmyslu se zabývat všemi aspekty nadací, nýbrž právě 
koncem jejich právního života, totiž jejich zrušením, zánikem a likvidací. I když je tato 
problematika sama o sobě natolik obsáhlá, že bez problému vydá na samostatnou 
závěrečnou práci, přeci jen se zúžení tématu promítá ve zvýšené náročnosti na 
úspěšné zpracování. Předně, autorka se neobejde bez zasazení zkoumané 
problematiky do obecného kontextu nadačního práva (jehož znalost tak musí rovněž 
prokázat), zároveň však bude mnohdy stát před volbou, které obecné poznatky jsou 
pro práci relevantní a které nikoliv. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma zaměřené na 
vybrané aspekty nadačního práva, je náročnost na zpracování dále zvýšena tím, že 
autorka bude mít k dispozici omezenější paletu zdrojů (to ve srovnání s „klasickými“ 
tématy české civilistiky). 
  Hodnocení konzultanta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání souvisejících znalostí, při čemž lze čerpat z jen omezenějšího 
rozsahu literatury, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do pěti kapitol, k čemuž je nutno přičíst 
úvod a závěr práce. Toto formální členění plně odráží zvolenou systematiku práce. 
Autorka postupuje od obecného k dílčímu, od staršího k novějšímu. Tak v kap. 1 je 
stručně podána základní charakteristika nadace a je rovněž zmíněn její historický vývoj 
tohoto institutu. Těžiště práce se počíná již v kap. 2, kde se autorka zabývá likvidací 
nadace, aby v kap. 3 a 4 mohla v logické návaznosti analyzovat samotné zrušení 
nadace (prvně s likvidací, po druhé bez likvidace). Pokud jde o zrušení nadace 
s likvidací, připojuje autorka exkurz k vybraným evropským zemím a jejich právním 
úpravám. Vhodným doplněním teoreticky pojatého textu je kap. 5, která shrnuje 
praktické poznatky autorky z provedeného vlastního výzkumu (srov. dále). 
  Hodnocení konzultanta: Jednotlivé tematické celky jsou voleny v logické 
posloupnosti, celková logická stavba práce je promítnuta také do dílčího členění 
jednotlivých kapitol. Systematika práce i její formální členění odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu.  
 

4. Vyjádření k práci 
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  V úvodu autorka vymezuje cíl práce, a to „za užití metod analýzy, dotazování, 
explanace a komparace a též osobních skromných zkušeností autora s likvidací 
nadace, tuto bohatou, komplexní a dosud příliš neprozkoumanou problematiku 
zevrubně prozkoumat.“ Práce tento cíl splnila, autorka analyzovala klíčové aspekty 
likvidace, jakož i zrušení a zániku nadací. Autorkou zvolená systematika práce (srov. 
výše) je při tom s tímto cílem rovněž souladná a byla vzhledem k němu zvolena 
vhodně. Na práci kladně hodnotím hloubku zpracování klíčových otázek autorkou 
zvoleného tématu (ovšem při snaze o zachování rozumného rozsahu práce). Kladně 
lze dále hodnotit, že autorka nerezignovala ani na historický exkurz (v rámci kap. 1) ani 
na stručný exkurz komparativní (v rámci kap. 3). Na práci lze ovšem zejména kladně 
hodnotit, že autorka chtěla sama získat vlastní poznatky týkající se daného tématu. Za 
tím účelem provedla vlastní empirický výzkum, jehož výsledky prezentuje jednak v kap. 
5 a jednak v podrobné podobě grafů v příloze práce. Drobnou výtku lze snad učinit vůči 
závěru práce, který je věnován obecnému zhodnocení nadací, jejich významu, přínosu 
pro občanskou společnost atd. Jakkoliv lze i s těmito závěry souhlasit a vzhledem 
k mnoha přesahům napříč prací lze i uvést, že mají oporu v předchozím textu práce, 
čtenář by na tomto místě přeci jen očekával detailnější shrnutí autorčiných poznatků 
ohledně těžiště práce, zdůraznění identifikovaných problémů, návrhy řešení v rámci jí 
zvoleného tématu, kterým je likvidace, zrušení a zánik nadace – to je však 
koncentrováno pouze v obecnosti do 2. a 3. odstavce závěru. Uvedené však 
nepovažuji za natolik zásadní nedostatek, aby odůvodnil snížení navrženého 
hodnocení jinak celkově zdařilé práce. Z formálních nedostatků upozorňuji na špatně 
čitelné vysvětlivky v rámci přílohy č. 1 u grafů, za což autorka bezprostředně nemůže, 
lze se domnívat, že špatná čitelnost písma je důsledkem konverze původního souboru 
do PDF/A formátu vyžadovaného SIS. 
  Celkově práci hodnotím jako zdařilou, a to ohledně logické stavby, 
hloubky zpracování tématu i použitých právně-hermeneutických metod.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl diplomové práce je uveden výše. Autorka tento 

cíl splnila, pro veškeré její závěry lze nalézt oporu 
v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, a to včetně zahraniční, tak 
judikaturu. Automatická kontrola shod 
provedená systémem Theses.cz generuje 
dokument čítající 1698 stran, představující 106 
dokumentů obsahujících shody. Míra shody však 
v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je 
v lidských silách a časových možnostech 
vyhrazených pro posouzení práce takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že 
nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů, které 
logicky musí být shodné. Automatická kontrola 
shod provedená systémem Turnitin indikuje 64 
zdrojů obsahujících shody, čímž generuje celkovou 
podobnost (overall similarity) 18 %. V žádné 
z jednotlivých položek (které v sobě navíc agregují 
více podpoložek z daného zdroje) není vykázána 
míra shody vyšší jak 3 %. Po prostudování shod lze 
konstatovat, že indikované shody se týkají 
především ustálených citací profilující teoretické 
literatury, ustálených právních obratů, zákonných 
ustanovení, judikatury či ustálených právních 
obratů, které z povahy věci musí být shodné. Na 
základě těchto kontrol tedy nelze učinit závěr, 
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že by diplomantka nepostupovala při tvorbě 
práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje (poznámkový aparát čítající 155 
položek je veden lege artis). Seznam použitých 
zdrojů je přehledný, autorka pracovala s cca 30 
zdroji, z toho 4 zahraniční a s 5 judikáty. Počet 
užitých zdrojů a judikátů je zcela dostačující v 
rámci požadavků kladených na práce tohoto 
druhu, a to vzhledem k úžeji pojatému tématu a 
s tím spojené (a již výše zmíněné) omezené 
paletě dostupných zdrojů k tomuto tématu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
k podrobnosti zpracování již výše. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů na jedné straně je pravděpodobně vyšší než 
na průměrné normostraně. Součástí práce jsou 
grafy, a to v příloze č. 1 Výtku ohledně čitelnosti 
jejich popisů (i vysvětlení) srov. již výše. Lze 
uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je 
standardní. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) V rámci obhajoby práce by se autorka mohla blíže zastavit u výzkumu, který sama 
provedla. Vyplývá z něj, že nadační praxe hodnotí úpravu v OZ a její praktickou 
uchopitelnost mírně nad polovinou navržené stupnice. Přijme-li se závěr, že toto hodnocení 
nevyznívá pro zákonodárce příliš pozitivně (přinejmenším by mohlo vyznít lépe), lze položit 
otázku, jaké změny by podle autorky měly být v úpravě nadací provedeny, aby se ohlas 
z praxe na úpravu v OZ posunul více směrem k pozitivnímu vnímání. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce 
obsahové, tak i formální, splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto 
druhu, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
V Praze dne 22. 07. 2020 
 

____________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


