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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Diplomantem zvolené téma lze považovat jak za aktuální, tak za nové. První 
závěr je odůvodněn publikací nového občanského zákoníku (NOZ) ve sbírce zákonů, 
druhý je odůvodněn tím, že takováto specifická problematika dosud čekala na své 
komplexní zpracování. 
  Hodnocení konzultanta: Na základě uvedeného hodnotím výběr tématu jako 
zdařilý, schopný osvědčit, jak si diplomant osvojil schopnost k tvůrčí duševní činnosti. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
  Vzhledem k tomu, že zpracovávané téma naprosto postrádá komplexní 
zpracování, vyžaduje se od autora především práce s články z odborné literatury (a i 
zde jsou zdroje značně omezené) a případné srovnání se zahraničními právními 
úpravami. Těžiště práce tak zůstává na samotném autorovi, na vhodné a logické volbě 
právně-hermeneutických metod. 
  Hodnocení konzultanta: Náročnost tématu na jeho zpracování odpovídá 
požadavkům, které jsou na práce tohoto druhu kladeny. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol, celkem osmi (a to 
včetně úvodu a závěru). V úvodu si autor vytyčuje cíle práce a seznamuje s důvody, 
které ho vedly ke zpracování tohoto tématu. V další kapitole se věnuje základním 
otázkám, tedy především klíčovým pojmům, historickém exkurzu a statusovým 
otázkám nadací a nadačních fondů (zřízení, vznik, zrušení, zánik). Těžiště práce je 
však situováno v kapitole třetí a čtvrté, v níž se autor zabývá samotnou specifickou 
problematikou možností působení zahraničních nadací a nadačních fondů v ČR, a to 
zejména prostřednictvím organizační složky nadace či nadačního fondu (kap. 4). Autor 
vhodně připojuje exkurz k právním úpravám nadací a nadačních fondů ve vybraných 
právních řádech kontinentálního typu (kap. 5). Stranou nezůstává ani rozbor nového 
občanského zákoníku z hlediska probírané problematiky (kap. 6). Vlastní doporučení a 
závěry formuluje autor v kap. 7 (de lege ferenda), v závěru (kap. 8) již spíše 
rekapituluje jednotlivé části své práce. 
  Hodnocení konzultanta: Systematika celé práce i jednotlivých kapitol je 
zdařilá a plně odráží specifičnost autorem zvoleného tématu. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Vzhledem k níže uvedenému lze práci hodnotit jako přínosnou a velmi zdařile 
zpracovanou diplomovou práci, která plně odpovídá nejen požadavkům na diplomové 
práce. Práce je pečlivě zpracovaná a čtivá, autor se neomezuje na pouhý popis, nýbrž 
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připojuje mnohde i své vlastní názory a dokonce i vlastní vzory pro některé důležité 
dokumenty, které s tématem souvisí. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem diplomové práce je „identifikace a objasnění 

otázek, s kterými se setkávají zahraniční nadace 
nebo nadační fondy, pokud se rozhodnou vyvíjet 
činnost na území České republiky prostřednictvím 
založené organizační složky.“ Autor tento cíl 
splnil.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Jak vyplývá již z textu výše, autor při 
zpracování prokázal dostatečnou samostatnost. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze autorovi nic 
vytknout. Podrobně k tomu viz bod 3. Obecně však 
lze konstatovat, že žádná důležitá otázka není 
opomenuta a systematika kapitol je zvolena 
vhodně. Lze uzavřít, že logická stavba práce je 
zvolena vhodně a že práce z tohoto hlediska 
splňuje požadavky kladené na práce tohoto 
druhu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný, 
omezený počet pramenů je dán specifičností 
tématu. Větší pozornost mohla být věnována 
zahraniční literatuře. Vzhledem k požadavkům na 
práce tohoto druhu je práce s literaturou zcela 
postačující. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval pečlivě a řádně. 
Opomenut nezůstal nový občanský zákoník, je 
připojen též historický a komparační exkurz. Lze 
tedy uzavřít, že autor zvolené téma zpracoval a 
vyčerpal řádně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce jsou čtyři přílohy, 
které osvědčují autorovu orientaci v praktické 
rovině této problematiky. Lze uzavřít, že úprava 
odpovídá požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré 
úrovni.  

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
 Během obhajoby autor vyjádří svůj vlastní názor k přínosu návrhu nového 
občanského zákoníku v této oblasti. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

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

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 13.června 2012 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
konzultant diplomové práce 

 


