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1. Aktuálnost a novost tématu  

Disertační práce je věnována  problematice, která je součástí  práva obchodních 

korporacích.  Zaměřuje se  na druhy podílů v kapitálových společnostech. Je  aktuální,  

teoreticky náročná a současně  prakticky významná.  Aktuálnost tématu dokládají i 

odborné práce věnované právě otázkám druhů podílů a probíhající živá odborná diskuse.  

Tato tématika klade před právní vědu, konkrétně komercialistiku řadu otázek. Předložená 

disertační práce  přispívá  k probíhající odborné diskusi a její závěry mohou dále posunout 

znalosti v této právní oblasti. Volbě tématu lze tudíž přisvědčit.    

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

metody 

       Zvolené téma lze hodnotit jako náročné.  Předpokládá nejen znalost a porozumění 

platné právní korporační úpravě, ale řešení položených otázek není možné bez znalosti 

obecného práva občanského a jeho teorie (problematika základních zásad soukromého 

práva, dispozitivnosti a kogentnosti jeho norem, statusové otázky atd.), jakož i právní 

teorie obecně.  Uchazeč pracoval s rozsáhlými odbornými zdroji. Seznam použité literatury 

je úctyhodný a zahrnuje jak reprezentativní české, tak zahraniční německé a rakouské 

práce.  S použitou literaturou pracuje doktorand korektně a v souladu s citačními pravidly. 

Využil i relevantní českou, německou  a rakouskou judikaturu.  Při zpracování tématu 

aplikoval   Mgr. Daniel  Lála  metody výběrové literární rešerše, metodu analytickou, 

metody abstrakce a syntézy. Práce má i komparativní rozměr.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

Práce je formálně členěna do šesti kapitol, v nichž uchazeč postupně po obecném 

úvodu zaměřeném na  otázky povahy podílu a kritéria pro určení jeho druhů pojednává o 

odlišnostech v právním postavení společníků, zásadách a limitech tvorby druhů podílů 

(akcií), modifikaci práv spojených s podílem ze zákona a klasifikaci  těchto práv 

(nejrozsáhlejší kapitola), dále o právech, která nejsou spojena s podílem ze zákona a o 

modifikaci povinností. Disertační práce je zakončena závěrem, v němž jsou  shrnuty  hlavní 

myšlenky, k nimž  disertant zpracováním  svého tématu dospěl. Takto pojatá struktura je 

přehledná a systematicky pokrývá zvolené téma.    

 



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

zpracován  

Základním výzkumným záměrem práce bylo analyzovat, jaké možnosti při tvorbě druhů 

podílů (akcií) poskytuje zákon o obchodních korporacích (s. 197). Toto základní výzkumné 

téma bylo strukturováno do několika hlavních výzkumných otázek, které jsou v práci blíže  

specifikovány. Na vytčené otázky dává disertant odpovědi založené na obsáhlých 

znalostech, polemice s názory tuzemských komercialistů, zohlednění zahraniční právní 

úpravy a teorie a vlastních analytických a syntetických závěrech. I když mohou být diskusní, 

jsou v každém případě zajímavé a argumentačně podložené. Lze konstatovat, že 

zamýšlený záměr disertační práce byl splněn.  

 

5. Další vyjádření k disertační práci 

Po jazykové stránce má disertační práce velmi dobrou úroveň. Styl vyjadřování svědčí 

o autorových zkušenostech s psaním odborného textu, což ostatně dokládá i seznam jeho 

dosavadní odborné publikační činnosti. Jak bylo uvedeno výše, při zpracování tématu 

pracoval korektně s odborným zdroji. Při tvorbě  disertační práce postupoval doktorand 

samostatně, některé odborná témata konzultoval se školitelkou. Při zpracování svého 

disertačního tématu postupoval velmi zodpovědně s vědomím jeho náročnosti. Tomu 

odpovídá i hloubka provedené analýzy.  

 

6. Doporučení práce k obhajobě  

Disertační práci Mgr. Bc. Daniela Lály považuji za zdařilou, splňující požadavky kladené na 

tento typ odborného textu a doporučuji ji proto k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační  práce.  

 

V Praze, dne 20. srpna 2019 

 

            

      prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.  
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