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Aktuálnost (novost) tématu
Jde o téma zajímavé a aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek. Problematika
právní úpravy nadací a nadačních fondů z pohledu finančního práva je zpracovávána
velmi málo - i když jsou tyto otázky v centru zájmu nejen jejich zakladatelů.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Při zpracování tématu diplomantka se musela zabývat nejen samotnou právní úpravou
nadací a nadačních fondů, ale musela zohlednit zejména občanskoprávní problematiku
i znalosti souvisejících oborů, zejména práva evropského. Zvolené metody odpovídají
tématu práce.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce vychází z charakteristiky nadací a nadačních fondů v historii a navazuje částí
věnovanou soukromoprávním prvkům právní úpravy, zejména otázkám spojeným s
existencí těchto subjektů. Podrobnější rozbor problematiky financování je zařazen v
další části práce, která se věnuje vnitřním i vnějším zdrojům financování nadací a
nadačních fondů v ČR. Další část je věnovaná daňovým otázkám spojeným s novou
právní úpravou v dané oblasti. V závěru je zařazeno stručné zhodnocení platné právní
úpravy na daném úseku a jsou nastíněny hlavní směry možného vývoje na
zkoumaném úseku. Práci doplňuje několik příloh souvisejících s tématem práce.

4.

Vyjádření k práci
Práce je zpracována přehledně, diplomantka zkoumanou problematiku rozebírá z
pohledu platné právní úpravy, připojuje vlastní názory. Grafické prvky jsou také v práci
zařazeny.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Cíl práce byl splněn.

Samostatnost při
zpracování tématu

Práce byla zpracována diplomantkou samostatně, její
části byly konzultovány s vedoucí práce. Práce byla
též zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že nebyl
nalezen žádný podobný dokument.

Logická stavba práce

Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v
práci diplomantka přehledně analyzuje platnou právní
úpravu zvoleného úseku práva.

Práce s literaturou
(využití cizojazyčné
literatury) včetně citací

Diplomantka pracovala s knižní i časopiseckou
literaturou, která je ke zvolenému tématu dosti
omezená a využila internetové zdroje tuzemské i

zahraniční - použité zdroje řádně cituje.
Hloubka provedené
analýzy (ve vztahu
k tématu)

V práci jde výklad platné právní úpravy, který je
doplněn o praktické poznatky s uplatňováním
nadačního práva.

Úprava práce (text,
grafy, tabulky)

Práce je dobře členěná a obsahuje grafické prvky,
které diplomantka převzala či sama vytvořila.

Jazyková
úroveň

6.

a

stylistická Jazyková a stylistická úroveň je celkem dobrá,
překlepy se vyskytují jen ojediněle.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Otázka k diskusi pro ústní obhajobu:
Řeší česká či evropská judikatura některé otázky financování nadací - pokud ano, jaké
problémy se řeší?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě
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