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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomant zvolil  za téma své diplomové práce  problematiku z oblasti akciového práva. 

Aktuálnost volby tohoto tématu podtrhuje zejména připravovaná legislativní změna české 

právní úpravy monistického modelu organizační struktury akciové společnosti.   Za přínosné  

považuji i srovnávací zaměření diplomové práce.  

  

2. Náročnost tématu  na teoretické znalosti  a z hlediska rozsahu dostupných zdrojů 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu hodnotím jako střední až vyšší, a to z  hlediska kvality tuzemské i navrhované   právní 

úpravy, doktrinálního zpracování, nutnosti pracovat se zahraniční právní úpravou a odbornou 

literaturou a vyvozovat komparativní a další závěry.   

 

3. Kritéria hodnocení práce:  

  

A.  Stanovení cíle práce a jeho splnění 

Diplomant formuloval svůj cíl na s. 1  textu. Vytkl si získat prostřednictvím komparace s českou 

platnou a anglickou úpravou poznatky ke kritickému zhodnocení návrhu českého zákona o 

obchodních korporacích. Poté chtěl poukázat na přednosti, nebo naopak nedostatky navržené 

úpravy a pokusit se navrhnout jejich řešení. Dále si vytkl za cíl zkoumat další instituty 

anglického práva ve vztahu k jejich případné vhodnosti pro implementaci do české právní 

úpravy.  Na základě výsledků svého hodnocení chtěl diplomant vyvodit, zda, případně jakým 

způsobem je vhodné tyto instituty nebo řešení anglické úpravy doporučit také pro diskusi  de 

lege ferenda.  Tento svůj cíl v zásadě splnil.  Nedostatky a řešení  navrhované úpravy ale spíše 

naznačuje, aniž by je konkrétněji řešil.   

 

  

B.  Samostatnost při zpracování tématu. Tvůrčí uchopení tématu  



Diplomant konzultoval  zaměření i obsah práce s vedoucí diplomové práce. Při tvorbě 

diplomního textu postupoval samostatně.    

  

C.  Logická stavba práce Systematika práce  

Struktura diplomové práce pokrývá zvolené téma. Částečně jej i překračuje. Při volbě struktury 

postupoval autor metodou jdoucí od obecného ke zvláštnímu, když nejprve stručně pojednal 

o otázce správy a řízení akciové společnosti (problém corporate governance) a o odborném 

náhledu na něj a dále o obecných znacích monistické struktury. Následně jsou zařazeny 

kapitoly o české a anglické právní úpravě monistické organizační struktury akciové společnosti 

a jejich komparace a též pojednání o  soft law.   Autor zvolenou systematiku dodržel.  Struktura 

práce je logická a přehledná. V závěru i v rámci jednotlivých kapitol jsou stručně shrnuty hlavní 

výstupy.   

 

 D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací Reprezentativnost a 

aktuálnost zdrojů  

Diplomant pracoval  s relevantní  současnou  odbornou tuzemskou i  zahraniční  literaturou.   

Využil i další zdroje (viz s. 59 a násl.)  Na použitý pramen odkázal  v souladu s citačnímu 

pravidly. Lze pouze dodat, že poznámky pod čarou jsou větami, které mají být zakončeny 

tečkou.    

   

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

Téma je zpracováno v první části převážně  deskriptivně, což diplomant avizoval  i v úvodu (s. 

3).  Následně je text analytičtější a prezentuje i autorovy vlastní závěry. Vedle deskripce a 

analýzy pracuje autor i s metodou syntetickou a srovnávací. Ty použil zejména v závěru práce. 

Uvedené metody odpovídají cíli a zaměření diplomové práce.      

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální podoba textu:  

Diplomová práce neobsahuje grafy ani tabulky. Pro zpracování textu není využití grafů či  

tabulek třeba.  Úprava textu je standardní.  

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Stylistická úroveň diplomové práce svědčí o  dobrých vyjadřovacích schopnostech diplomanta. 

Zaznamenávám i jistou lehkost, až hovorovost  vyjadřování. V textu se vyskytuje menší počet 

překlepů a gramatických pochybění (a to v interpunkci).  

 

4.  Případné další vyjádření k práci. 



Obsah diplomové práce svědčí o zájmu autora o zvolené téma a o odpovídající přípravě. To 

ostatně prokázal diplomant i při konzultacích. Ukazuje i dobrý přehled o názorech českých 

komercialistů na řadu diskutovaných otázek. Jak bylo výše řečeno, práce je částečně 

deskriptivní, což do značné míry vyplývá z povahy zpracovávaného tématu. Diplomant  si 

nicméně  umí udělat vlastní názor na zkoumanou otázku. Na přístupu autora k diplomové 

práci, resp. k řešeným otázkám oceňuji, že je začleňuje alespoň dílčím způsobem do širších 

historických a sociálních souvislostí (např. s. 19). Vyhnul se tak problému zjednodušení a 

paušalizace. Na druhé straně některé nadnesené otázky nechává často otevřené, resp.  bez 

vlastní odpovědi (např. s. 35 argument švýcarským právním prostředím a pojednání o 

personálním „monismu“ obecně), obdobně např. s. 39. Často se odkazuje na potřebu dalšího 

zkoumání, resp. doporučuje vyčkat zahraničních řešení (viz závěr).  Některé pasáže jsou spíše 

zkratkovité (např. téma souběhu, byť lze pochopit, že nejde o hlavní téma práce).   

 Zajímavý je postřeh na s. 18 v posledním odstavci o právně technickém a na druhé straně 

hodnotovém pohledu na současnou a (předpokládanou) budoucí českou právní úpravu.   

  V textu neshledávám závažnější věcná pochybení, ale spíše drobnější nepřesnosti (např. 

přesnější než o „druzích“ společností je hovořit o jejich „formách“ - s. 27 a další) či formulační 

neobratnosti („Anglická koncepce obsahuje zajímavé koncepce….“).  V pasáži  o komisích autor 

pominul, že podle evropského práva jsou kótované společnosti (jako subjekty veřejného 

zájmu) povinny zřídit výbor pro audit, který má speciální kompetence. O tomto výboru se 

v práci  pojednává pouze jako o entitě vznikající na základě doporučení UK Code.  

 

5. Otázky k  zodpovězení při obhajobě 

  

V rámci rozpravy při obhajobě  by se diplomant měl  zaměřit zejména na následující otázky: 

- specifikaci general meeting jako „jednatelské entity“, která není orgánem akciové 

společnosti (s. 21).  

- K otázce výše základního kapitálu public companies  (s. 20  -  „výše, která není jen 

symbolická“), byť jde o otázku, která není hlavním tématem diplomové práce.  

- V jakých případech je třeba kvalifikované a v jakých jen nadpoloviční většiny hlasů 

akcionářů k volbě a odvolání ředitele (s. 23)?  Co když stanovy konkrétní korporace 

v této otázce mlčí?  

- Umožňuje anglické právní prostředí dávat ředitelům pokyny týkající se obchodního 

vedení? Případně za jakých podmínek?    

- Jaká je právní opora závěru o  kongentnosti CA?  

 

 

6.  Doporučení  práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň  



Diplomovou práci doporučuji  k obhajobě, neboť  splňuje  předpoklady stanovené pro tento 

typ odborného textu. Předběžně navrhuji klasifikovat ji stupněm  „velmi dobře“  s tím, že 

výsledné hodnocení bude záviset na vystoupení diplomanta při obhajobě.   

   

V Praze dne  12. července  2019  

  

                      

      prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.                 

            

        vedoucí diplomové práce  

 


