
 Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Stanislav Šimek 

Téma a rozsah práce: Česká úprava kapitálových společností z pohledu law and economics školy 

– odpovědnost členů statutárního orgánu za jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře, 61 s. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma je aktuální vzhledem k relativní novosti úpravy 

odpovědnosti členů statutárního orgánu, jakož i vzhledem k tomu, že pohled LaE školy je u nás 

stále poměrně vzácný.   

 

2. Náročnost tématu na: 

 - teoretické znalosti, 

 - vstupní údaje a jejich zpracování, 

 - použité metody. 

Law and economics pohled vyžaduje nejen alespoň základní orientaci v ekonomických teoriích a 

nikterak běžnou znalost základních postulátů této školy, ale celkově originálnější a více tvůrčí 

přístup. Téma lze proto hodnotit jako náročné. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

           - splnění cíle práce 

Diplomant si vytyčil za cíl zhodnotit naši úpravu odpovědnosti členů statutárního orgánu (kapitálové) 

obchodní korporace prizmatem law and economics školy. Jakkoliv lze mít za sporné, zda se mu to 

docela podařilo, když tři hlavní části práce (tj. nejprve stručné představení základů školy, jak se 

rozvinula v anglosaském právním prostředí, poté popis její aplikace na postavení členů statutárního 

orgánu v tomto prostředí, jak je popsáno v zahraniční literatuře, a konečně popis problematiky 

odpovědnosti členů SO v našem právu) se nezdají být uspokojivě propojeny, je třeba zároveň říci, že 

šlo o velmi obtížný úkol a odvahu a snahu, se kterou se jej diplomant zhostil nutno hodnotit pozitivně.  

 

           - samostatnost při zpracování tématu, 

Práce byla zjevně zpracována samostatně. Lze jí ovšem vytknout poměrně rozsáhlé a nekritické 

citace některých zahraničních zdrojů. 

 

           - logická stavba práce, 

Práce je členěna logicky. Jednotlivé části se ovšem nepodařilo dostatečně silně propojit, tj. v plném 

rozsahu použít výsledky každé části v částech dalších. Tento úkol byl ovšem velmi náročný. 

 

           - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací, 

Práce s domácí i zahraniční literaturou je dostatečná a nadprůměrná. Diplomant prokazuje dobrou 

orientaci v základní i pokročilejší literatuře školy law and economics. Stranou bohužel ponechává 

literaturu, která tuto školu nevyznává, což jej vede k poněkud nekritickému přejímání některých 

z obecného pohledu minimálně sporných závěrů. 

 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), 

Hloubka provedené analýzy je v porovnání s běžnými diplomovými pracemi více než dostatečná, 

byť by vytyčené téma potřebovalo ještě poněkud hlubší rozbor. 

  

  

           - úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní.  

 



           - jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je průměrná. Poněkud problematická je volba některých termínů 

(např. „investoři“ jako ekvivalent anglického „stakeholders“), to je ale potíž, se kterou zápasí celá 

law and economics literatura. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě nechť se diplomant pokusí o kritický náhled na law and economics school, tedy pokusí 

popsat alespoň některé slabiny této teorie. 

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Navrhuji hodnotit známkou 1-2. 

 

V Praze dne: 14. 5. 2019 

                                                          

                                                                                          ……………………………… 

                   JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

        vedoucí diplomové práce 


