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Qe !uh2 Vyp|nlt, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vašípotřeby.)

Cítí.li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechťtak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu).

Dip|omová práce se zabývá aktuá|ním tématem, kteým je přeměna státní příspěvkové
organizace na obecně prospěšnou spoIečnost. Diplomantka si stanovila zák|adní
výzkumnou otázku a něko|ik podotázek, na které se snaží v závěru práce odpovědět.
Jako výzkumnou metodu zvo|i|a případovou studii, jejíž potenciá| však nedokáza|a zce|a
vyuŽít. Prakticky jedinou zvolenou metodou je rozhovor. Přestože V seznamu |iteratury,
s níž pracova|a uvádí Statut české fi|harmonie a organizační řád České fi|harmonie , aniž
s nimi v prací jakko|iv pracuje, ana|yzuje je, tak, aby moh|a kva|if ikovaně odpovědět na
vytčené výzkumné podotázky. Pouze na straně 17 dip|omantka konstatuje, Že ana|ýza
interních právních dokumentů předcháze|a ana|ýze dat.. Př i obhajobě dip|omové práce by
měla uvést závěry z ana|ýzy těchto interních dokumentů

V teoretické části práce popisuje právní úpravu příspěvkových organi zací a pokouší se ojejí hodnocení. V části 3.1.2. popisuje právní úpravu obecně prospěšných spo|ečností
včetně nove|y tj. zákona č,23I/2oLo sb. V části popisující zákon o oPS ne|ze prakticky
nalézt hodnocení této právní úpravy, vklad dip|omantky je naprosto minimá|ní' Navíc jsou
používány zce|a neadekvátní formu|ace typu, ,nove|a zákona navrhuje. . . , ,  Jest| iŽe sejedná o p|atný zákona, ne|ze tuto úpravu nazývat ,,náVrhem.. - jedná se vždy o to, žep|atný zákon něco mění, upravuje atd' Rovněž je nadbytečné uvádět, že se jedná o
vládní návrh zákona např. na str. 22. V zákonů pub|ikovaných ve Sbírce záŘonů se
neuvádí (s výjimkou pub|icistických zpráv), kdy je podepsa| prezident repub|iky, protože
to je skutečnost pro v|astní p|atnost a účinnost zákona nepodstatná.

Empirická část je velmi popisná spíše be|etrist ického |adění.

Kladně |ze hodnotit návrh postupu transformace české fiIharmonie z příspěvkové
organizace na obecně prospěšnou společnost. Transformační procesy jsou náročnou
procedurou. Dip|omantka poměrně dobře charakterizuje její postup. Při obiajobě by by|o
vhodné uvést představu struktury orgánů, jej ich s|ožení s odůvodněním navrženého
řešení.

Nedostatkem práce je nedostatečná práce s odbornou |iteraturou. V práci je minimum
citací.

Přes nedostatky uvedené shora práci k obhajobě doporučuji.
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