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Kritéria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru        1 
Diplomová práce obsahuje výzkum významu majetku nadace v dosahování obecně prospěšných cílů – výzkumný 
cíl spočíval v cíli zjistit, jaký potenciál při dosahování obecně prospěšných cílů mají nadace v majetku, který 
vlastní a jak může nabytý majetek nadaci pomoci pro dosahování obecně prospěšných cílů.  
Nadace mohou představovat nové zdroje financování veřejných statků a obecně prospěšných cílů a 
zhodnocování nadačního majetku může být novým zdrojem financí občanského sektoru. 
Téma je pro studovaný obor vhodné. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné       2 
Autorka pracovala s relevantní teoretickou literaturou. Pracuje se zákonem o nadacích a nadačních fondech, 
vychází ze studií Centra pro výzkum neziskového sektoru, měla zájem pracovat s výročními zprávami 
z obchodního rejstříku, ČSÚ. 
Proč je v seznamu uvedena kniha Dohnalová, Sociální ekonomika, když není citovaná v textu?  
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie      2 
Autorka uvádí, že cílem práce je zkoumat, zda české nadace využívají finanční potenciál nadačního jmění 
efektivně, tedy zda majetek uložený v nadačním jmění má potenciál být pro nadace zdrojem dlouhodobého 
finančního příjmu. Konkrétně autorku zajímá, jak velký je objem majetku v nadačním jmění českých nadací, do 
jakých investičních nástrojů nadace nadační jmění investují a zda je složení nadačního jmění českých nadací 
diversifikované. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky)       2 
Výzkumné otázky stanovila autorka: 
- Jak velký je objem financí uložených v nadačním jmění? 
- Jakých výnosů je možné z tohoto majetku dosáhnout?  
- Do jakých aktiv nadace nadační jmění investují?  
- Jakých výnosů z nadačního jmění nadace dosahují? 
- Pro které nadace představují výnosy z nadačního jmění hlavní zdroj příjmů? 
- Jak se změnil způsob investování nadačního jmění od roku 2002 do současnosti? 
 
Splnění vytčeného cíle     2 
Výzkumné otázky byly zodpovězeny.  
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití    2 
Popis metodologie, postupu a výsledků šetření je obsahem 3. kapitoly, která obsahuje text, tabulky i grafy.  
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 
Závěry šetření jsou popisné, doporučuji zdůraznit souvislosti s efektivní vynakládaných financí.  
Kahounová navrhuje úpravy legislativy tak, aby šlo hodnotit, zda nadace, které nevyužívají finanční potenciál 
nadačního jmění, protože mají nadační jmění tak nízké, že nepředstavuje finanční potenciál, lze vůbec považovat 
za nadace jen proto, že splňují zákonný požadavek a mají nadační jmění v minimální výši. Přijetím tohoto faktu 
by došlo ke snížení počtu nadací minimálně na polovinu, ale odměnou by byl nadační sektor tvořenými 
nadacemi, které mohou aktivně pracovat s finančním potenciálem nadačního jmění. 
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Kvalita vlastních závěrů 3 
Autorka usuzuje, že efektivita využití finančního potenciálu nadačního jmění významně stoupá v závislosti na 
objemu financí uložených v nadačním jmění. Tedy čím větším nadačním jměním nadace disponují, tím více 
využívají i potenciál nadačního jmění. 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Standardní. 
 
Formulační a gramatická úroveň 2 
Standardní.  
 
Grafická úprava 1 
Standardní. 
 
 
Celková známka před obhajobou:   
 
velmi dobře - dobře 
 

Otázka k obhajobě:  

Jak je chápána efektivnost vynakládaných financí ve veřejném sektoru, v ziskovém sektoru a v občanském 
sektoru? 
 
 
V Praze dne 12. 8. 2013 

 

……………………………………………. 

Podpis oponentky  
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