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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Rigorozantem zvolené téma lze považovat za velmi aktuální. Důvodem je 
nejen skutečnost, že právní úprava této problematiky obsažená v zákoně č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, je tradičně 
předmětem zevrubného zájmu široké veřejnosti a především neziskového sektoru, ale 
především to, že tato právní úprava byla zásadně dotčena novelou provedenou 
zákonem č. 231/2010 Sb. 
  Hodnocení oponenta: Na základě uvedeného hodnotím výběr tématu jako 
mimořádně zdařilý. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
  Zpracování zvoleného tématu vyžaduje řadu znalostí, a to jak teoretických, tak 
z oblasti právní praxe. Téma vykazuje také jisté interdisciplinární prvky. Lze při tom 
čerpat literatury, ať už monografického či časopiseckého charakteru. 
  Hodnocení oponenta: 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 devíti. K 
tomu je třeba přičíst také úvod a závěr práce. V úvodu autor popisuje, jakými otázkami 
se bude zabývat v jednotlivých kapitolách. Postrádám však jasné vymezení cíle práce, 
kterého by chtěl autor zpracováním tématu dosáhnout. Již z formálního členění práce 
je zřejmé, že autor si vytyčil jasnou logickou stavbu práce a té se důsledně držel – tak 
první kapitola je věnována obecnému pohledu na právnickou osobu, přičemž je vhodně 
rozčleněna na podkapitoly týkající se historie, vymezení pojmu a druhů právnických 
osob. Rozsah kapitoly je zcela přiměřený vzhledem k tomu, že těžiště práce leží ve 
zpracování jednoho z druhů právnické osoby. Toto těžiště je koncentrováno do druhé 
až páté kapitoly, v nichž se autor zabývá o. p. s. de lege lata. Tyto kapitoly se dále dělí 
na přiměřený počet podkapitol, jejichž rozbor by byl nad rámec tohoto posudku. V 
obecnosti však lze konstatovat, že žádná důležitá otázka nezůstala opomenuta. Šestá 
kapitola se zabývá souvislostmi v NOZ. Další kapitoly lze již považovat za vhodné 
doplnění jádra práce (hospodaření, zahr. úprava, přeměna obč. sdružení na o. p. s.). 
V závěru autor rekapituluje jednotlivé pasáže. 
  Hodnocení oponenta: Systematika celé práce i jednotlivých kapitol je 
zvolena vhodně, rovněž dělení na dílčí podkapitoly je systematicky zdařilé. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Práci lze hodnotit za zdařilé zpracování tématu, byť lze uvést drobnou výtku týkající se 
přílišné popisnosti práce. Zřejmě to souvisí s absencí jasně formulovaného cíle práce 
(zmíněno již výše). Obdobnou výtku lze učinit také k závěru, který je povýtce popisný 
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(kromě pasáže, kde autor hodnotí svá zjištění ohledně zahraničí včetně Slovenské 
republiky). Právě v závěru by měl rigorozant jasně shrnout své poznatky a případně i 
své závěry učiněné de lege ferenda. 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce byl rozbor právní úpravy o. p. s. a 

některých problematických otázek. Autor tento cíl 
splnil, práce je dostatečně podrobná a při tom 
systematicky pojatá.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování prokázal dostatečnou 
samostatnost, odpovídající tomuto druhu práce. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze autorovi nic 
vytknout. 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, 
autor pracoval s více než třiceti zdroji 
monografického či časopiseckého charakteru. To je 
vzhledem k požadavkům na práce tohoto druhu 
postačující (je nutno zohlednit četnost literatury 
na toto téma). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor zvolené téma zpracoval pečlivě a řádně. 
Opomenuta nezůstala ani judikatura, ani nový 
občanský zákoník, autor připojil také komparační 
exkurz ke Slovenské republice. Lze tedy uzavřít, 
že autor zvolené téma zpracoval a vyčerpal 
řádně, včetně začlenění vhodně rozšiřujících 
kapitol. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. Součástí 
práce jsou dvě přílohy. 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 
 
 1) Při obhajobě práce se autor zaměří na hodnocení NOZ, zejména skutečnost 
nepřevzetí institutu o. p. s. do NOZ jako zvláštního typu právnické osoby. 
 
 2) V obecnější rovině pak autor zhodnotí přístup NOZ k právnickým osobám. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, tak 
i obsahové, splňuje požadavky kladené na 
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rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 02. 05. 2013 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
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