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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si zvolil aktuální a zajímavé téma.    

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

metody 
 
Téma lze hodnotit jako náročné na teoretické znalosti, a to tím spíše, je-li o něm pojednáno 
komparativním způsobem. Autor v práci vychází z dostatečného množství vstupních údajů 
a informací a vhodně s nimi pracuje.    

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Zvolená struktura je vhodná, části práce na sebe logicky navazují.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru oponenta splněn.  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autora při 
zpracování tématu. Práce úspěšně prošla testem 
podobnosti s jinými texty.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s dostatečným množstvím domácích i 
zahraničních zdrojů.  
 
Použité zdroje jsou v práci korektně citovány.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor v práci detailně analyzuje problematiku 
souběhů funkcí. V pasáži o české právní úpravě 
správně pojmenovává rozdíly mezi právní úpravou 
pracovního a obchodního práva, které k fenoménu 
souběhů vedly, popisuje vývoj příslušné 
problematiky a vhodně pracuje s judikaturou. 
Zajímavá je kapitola o německém právu, pro jejíž 
sepsání si autor musel nastudovat mnoho podkladů 
o německé legislativě a judikatuře, což vzhledem 
k její roztříštěnosti (na kterou i autor poukazuje) 
nemohlo být jednoduché.  
 



  

Hloubku provedené analýzy hodnotím jako 
dostatečnou a práci jako zajímavou a přínosnou. 
Přesto si kladu otázku, zda autor využil potenciálu 
svého (jak výše uvádím, bezesporu náročného) 
tématu zcela. Pokud jde o nový názor rozšířeného 
senátu Nejvyššího soudu, autor správně poukazuje 
na jeho nejasnost a nízkou právní jistotu účastníků 
práva. Nebylo by v takovém případě vhodné, aby 
předkládaná práce podrobněji rozebrala, použití 
jakých institutů (v rámci zákoníku práce nebo 
v rámci obvyklé praxe) si lze ve vztahu společnosti 
a člena statutárního orgánu představit? Pokud jde o 
komparativní část, očekával bych, že autor po 
představení relevantního obsahu německého 
právního řádu detailněji zhodnotí, do jaké míry jsou 
jeho poznatky relevantní pro úvahy de lege ferenda 
a bude formulovat podrobnější a propracovanější 
názory, než jaké nacházíme na str. 110-111.  
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě, jen příležitostně jsem v práci narazil 
na překlepy.  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

I přes určité výše popsané výhrady práci 
považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
V rámci ústní objakoby práce navrhuji, aby 
autor komplexněji popsal, jakým způsobem by 
poznatky z německé legislativy a judikatury 
mohly být použity pro zlepšení situace v ČR.  

Navržený klasifikační stupeň Prospěl 
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______________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent 


