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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Téma diplomové práce: Monistická organizační struktura akciové společnosti v české a 

anglické úpravě 

Autor: Jan Vacek 

1. Téma a rozsah práce 

Předmětem posouzení je diplomová práce, ve které se diplomant zabývá právní 

úpravou monistické organizační struktury akciové společnosti v české a anglické 

úpravě. 

Práce svým rozsahem (117.243 znaků včetně mezer) splňuje požadavky na rozsah 

diplomové práce stanovené příslušným fakultním předpisem. 

2. Aktuálnost a náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 

zpracování, použité metody) 

Téma diplomové práce hodnotím jako středně náročné. Obtížnost jeho 

uchopitelnosti je umocněna především novou a značně kusou tuzemskou právní 

úpravou, která ponechává řadu otázek nerozřešených. Náročnost zpracování posiluje i 

snaha o komparativní pohled, který vyžaduje nejen orientaci ve dvou právních řádech, 

nýbrž i schopnost pojmenovat a uchopit jejich styčné i rozdílné prvky. 

Z metodologického hlediska postupuje diplomant od obecného ke zvláštnímu, 

když se nejprve zabývá dvěma základními modely vnitřního fungování společnosti, aby 

následně popsal platnou tuzemskou úpravu monistického modelu, návrh de lege ferenda 

a nakonec za pomoci deskripce zahraniční úpravy provedl srovnání s úpravou 

tuzemskou. V práci lze vysledovat rovněž metodu deskriptivní, komparativní, 

analytickou a syntetickou. 

3. Kritéria hodnocení práce 

A. Splnění cíle práce 

Diplomantovým cílem bylo „získat prostřednictvím komparace s českou platnou 

a anglickou úpravou poznatky ke kritickému zhodnocení návrhu českého zákona o 

obchodních korporacích“ a „poukázat na přednosti, nebo naopak nedostatky navržené 

úpravy a pokusit se navrhnout jejich řešení“ (s. 1). Diplomant se rovněž pokusil 
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zabývat jednotlivými instituty anglického práva a konfrontovat je se specifiky tuzemské 

úpravy (s. 1 a 2). 

Mám za to, že tohoto cíle se diplomantovi podařilo v zásadě dosáhnout, byť se 

nelze ubránit dojmu, že jde o cíl ambiciózní, a proto zasluhující (nejen) více zevrubnější 

zpracování. 

B. Samostatnost při zpracování tématu  

Nemám nejmenších pochybností, že diplomant zpracoval svoji práci samostatně. 

Autentičnost přístupu dokládá i jeho snaha o komparativní přístup. 

V práci jsou patrné diplomantovy vlastní názory, byť by tyto (s ohledem na název 

práce a její cíle) mohly mít užší relevanci k jednotlivým výkladovým otazníkům platné 

úpravy a argumentaci podporující ty či ony závěry. 

C. Logická stavba práce  

Diplomant rozdělil práci (vedle úvodu a závěru) do celkem pěti kapitol, proti 

jejichž řazení nemám zásadnějších výhrad. Zvolenou strukturu považuji za přehlednou, 

diplomant snad jen mohl při deskripci obou platných úprav a tuzemského návrhu de 

lege ferenda dodržet (alespoň přibližně) podobné vnitřní členění, které by rychlejší 

orientaci čtenáře usnadnilo. 

D. Práce s literaturou a judikaturou 

Citace jsou prováděny v souladu s citačními standardy. 

Diplomant pracoval s odpovídající tuzemskou literaturou, byť několik děl 

pominul. Množství děl zahraničních autorů lze považovat za přednost zvyšující hodnotu 

odevzdané práce. 

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Diplomant zpracoval téma v relativně odpovídající hloubce. Místy mohlo být 

diplomantovo pojednání komplexnější a jdoucí do větší hloubky, zejména pokud jde o 

tuzemskou úpravu. Stran úpravy anglické mám hloubku provedené analýzy za 

nadprůměrnou. 

F. Formální úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální úprava práce odpovídá standardům s následujícími výhradami. 

U čtvrté kapitoly diplomant opomněl mezi jednotlivými úrovněmi dostatečně 

rozlišit, když úvodní odstavec zařadil pod název této kapitoly, aniž by jej zařadil 
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v podkapitole o úroveň nižší, která následuje až po tomto odstavci. Je třeba také 

poznamenat, že číselné označení poznámek pod čarou by mělo být zpravidla umístěno 

za interpunkčním znaménkem, nikoliv před ním. 

V práci se nevyskytují grafy ani jiné podobné prvky. 

G. Jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň práce je nadprůměrná. Práce se čte plynule, některé 

gramatické chyby, překlepy a především interpunkční pochybení se jí však nevyhnuly 

(např. s. 9, 11, 12, 22, 35, 42, 45, 48). Diplomant rovněž často opomíjel zakončit text 

uvedený v poznámce pod čarou tečkou. 

4. Další vyjádření k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V diplomové práci neshledávám zásadní odborná pochybení, leč spíše drobnější 

nedostatky. 

V rámci celé diplomové práce užívá diplomant spojení anglické právo (či jeho 

obdoby), z čehož by mohl čtenář nabýt dojmu, že pro jiné části Spojeného království 

nejsou diplomantem uváděné informace relevantní. Je tomu skutečně tak? 

Na s. 11 diplomant uvádí jednotlivé názory týkající se šíře působnosti správní 

rady. Jaký je jeho vlastní názor? 

Na s. 32 diplomant správně uvádí, že monistický systém řízení akciové 

společnosti na kontrolní funkci nerezignuje. Pokusil by se diplomant předestřít dokonce 

argumenty svědčící ve prospěch svěření kontrolní působnosti nevýkonným členům 

správní rady? 

Na s. 45 diplomant uvádí obecné judikatorní pojetí obchodního vedení. Spadá pod 

tuto (nepochybně významnou kompetenci) např. i vedení účetnictví?  A jaký význam 

může obecně mít posouzení, zda určitá kompetence spadá pod rámec obchodního 

vedení, anebo nikoliv? 

V návaznosti na své pojednání o anglickém právu by se mohl diplomant zabývat 

otázkou, zda je board of directors při delegování svých kompetencí omezen (co do 

druhu kompetencí, které lze delegovat). Může pak board of directors sám rozhodnout 

v otázce, jejíž rozhodnutí takto delegoval? A může naopak osoba, na níž byla 

kompetence delegována, tuto kompetenci delegovat dále? 

V rámci pojednání o tzv. non-executive directors (s. 25 a násl. a s. 40 a násl.) by 

se mohl diplomant zamyslet nad otázkou, zda je odpovědnost člena board of directors 

za výkon své funkce posuzována rozdílně v závislosti na skutečnosti, zda jde o člena 
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výkonného nebo nevýkonného. Dokázal by diplomant vznést relevantní argumenty pro 

oba možné závěry? 

5. Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým stupněm „velmi dobře“, 

v případě přesvědčivé obhajoby nevylučuji ani stupeň „výborně“. 

 

Praha, 26. srpna 2019 

       

JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 


