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1. Aktuálnost (novost) tématu Téma považuji za velmi vhodně zvolené, není v České 

republice příliš prozkoumané.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Doktorandka použila především 

metodu komparace a metodu deskriptivní. Pracovala se značným množstvím vstupních 

údajů (kromě české celkem z 9 zahraničních právních úprav), jejich zpracování lze 

hodnotit jako přínosné. 

 

3. Formální a systematické členění práce Formální a systematické členění práce považuji 

za vhodně zvolené. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován Zamýšleného cíle práce – zhodnocení budoucnosti pravidla, podle 

kterého se základní kapitál rozděluje do podílů o pevně stanovené jmenovité hodnotě, resp. 

zhodnocení udržitelnosti koncepce podílů se jmenovitou hodnotou v novodobých 

společenských a ekonomických podmínkách – bylo, byť ne beze zbytku, dosaženo. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce ano 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla zpracována samostatně a nevykazuje 

známky plagiátu. 

Logická stavba práce Dobrá. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Velmi dobrá, doktorandka pracovala se značným 

množstvím cizojazyčných zdrojů, které řádně 

citovala.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analyza mohla jít více do hloubky, lze ji však 

považovat za ještě přiměřenou. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. České právo připouští vydání kusových akcií představující stejný podíl na pevně stanoveném 

základním kapitálu. Zabývala se doktorandka i vhodností vydávání kusových akcií, které 

představují podíl na jmění akciové společnosti (tzv. pravé podílové akcie), přičemž společnost 

nemá pevný základní kapitál?  

Kusové akcie představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti. Brání tato skutečnost 

tomu, aby mohly být vydávány zvláštní druhy kusových akcií?  

 



  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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