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

Problematika povinné účasti žen v orgánech obchodních korporací je v České republice na okraji 
zájmu, ačkoliv v řadě států Evropy byly v tomto směru přijaty závazné úpravy a dlouhodobě se 
otázkou povinného zastoupení žen zabývá i Evropská unie. Téma tak považuji za vysoce aktuální.  
Díky omezenému zájmu české doktríny o toto téma je jeho zpracování v českých zdrojích velmi 
omezené a diplomantka tak byla nucena čerpat převážně z cizojazyčných zdrojů. V zahraničí je ovšem 
povinná účast žen populární téma, a tak se diplomantka musela potýkat s velkým objemem 
zahraniční literatury, ze kterého bylo nezbytné vybírat relevantní zdroje. V tomto směru tedy bylo 
zpracování tématu obtížné.  

2. Formální a systematické členění práce  

Práce je rozdělena na pět částí, které jsou doplněny stručným úvodem a krátkým závěrem.  

První část vymezuje pojmy významné pro zpracování práce. V této části diplomantka také vysvětluje, 
proč diplomovou práci zaměřuje pouze na akciové společnosti. Důvodem je skutečnost, že úpravy 
evropských států, které regulují účast žen ve volených orgánech obchodních společností, se až na 
výjimky zaměřují právě na tuto formu. Takový přístup považuji za legitimní. Přestože jsem názoru, že 
první část mohla být kratší a zaměřená pouze na pojmy bezprostředně související s tématem práce 
(např. ženy ve volených orgánech jako prvek diverzity, pojem kótovaných akciových společností), lze 
souhlasit s tím, že první část vytváří potřebný úvod do vlastního tématu práce.  

V druhé části práce autorka shrnuje důvody, proč se zabývat účastí žen ve volených orgánech. 
Důvody dělí na politické (klíčovým heslem je zde rovnost pohlaví) a ekonomické (podstatou je 
výkonnost společnosti). V rámci pojednání o rovnosti pohlaví (obecně) diplomatka zachycuje vývoj 
problematiky v rámci Evropské unie a České republiky, kde byla problematika řešena velmi úzce 
právě na vývoj Evropské unie. V pojednání věnovanému ekonomickým důvodům autorka odkazuje na 
řadu studií a upozorňuje i na jejich nedostatky, které vedou k jejich omezené vypovídající hodnotě.  

Třetí část je věnována mechanismům pro zvýšení podílu žen ve volených orgánech společností. 
V rámci této části je pojednáno i o možných sankcích za nedodržování pravidel. Autorka při 
formulování obecných závěrů vychází ze znalostí, které získala při analýze úprav jednotlivých 
evropských zemí. Bylo by nicméně vhodné v úvodu této části uvést, jaké úpravy (tj. kterých států) 
byly analyzovány. Možné prostředky člení do tří různých skupin: flexi-kvóty (dobrovolné závazky 
společností), doporučující pravidla corporate governance a zákonné (povinné kvóty). Přitom ovšem 
správně poukazuje na variabilitu různých opatření i skutečnost, že výsledný efekt zásadně odvisí od 
sankcí uplatňovaných za porušení. V rámci pojednání o základních mechanismech se autorka zamýšlí 
nad důvody pro a proti volbě takového mechanismu. Bylo by vhodné shrnout i argumenty pro a proti 
u flexi kvót a kodexů corporate governance.  

Čtvrtá část popisuje evropský návrh směrnice, jeho cestu a problémy bránící jeho přijetí.  

Pátá část je věnována stávající situaci v České republice. Po analýze kroků vlády autorka uzavírá, že 
přes vládní proklamace o podpoře vyššího zastoupení žen ve volených orgánech obchodních 
společností žádná relevantní opatření nejsou realizována. Součástí této kapitoly je návrh kroků, jak 
účast žen v českých obchodních korporacích (akciových společnostech) zvýšit.  



V závěru práce shrnuje diplomantka výsledky své analýzy podle jednotlivých cílů práce. Tato 
koncepce je správná, přesto bych ocenila, pokud by závěru byla věnována větší pozornost a 
jednotlivá shrnutí byla obsáhlejší.  

Zvolenou systematiku považuji za vhodnou a vyhovující stanoveným cílům (k tomu viz níže).  

3. Vyjádření k práci  

Předložená diplomová práce je poctivým zpracováním zvoleného tématu. Zejména oceňuji, že se 

autorka se ctí vyrovnala s úkolem pracovat s velkým množstvím (cizojazyčných) zdrojů (včetně řady 

studií a podkladů zpracovaných NGO), aniž by práci zatížila přehršlemi detailů a ve výsledku ji učinila 

nesrozumitelnou. Autorka se snaží přidávat svůj postoj k jednotlivým diskutovaným otázkám, což se jí 

daří s různým úspěchem. Za trefný považuji např. výčet argumentů, proč společnosti politiku 

rozmanitosti nedodržují (s. 31).  

Velmi oceňuji, že práce je vysoce aktuální, autorka např. neopomněla zapracovat i závěry posledního 

(před uzavřením práce) jednání Rady pro rovnost ze dne 20. 2. 2020.  

4. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Diplomantka si stanovila hned několik cílů diplomové práce (s. 2). Zaprvé 

usiluje o vymezení přínosů přítomnosti žen ve volených orgánech. Zadruhé je 

jejím cílem přestavit prostředky pro zvýšení účasti žen ve volených orgánech. 

Zatřetí zamýšlí posoudit navrhovanou unijní úpravu týkající se zapojení žen. 

Začtvrté navrhne kroky, jak zvýšit podíl žen ve volených orgánech českých 

obchodních korporací. Těchto cílů se diplomantce podařilo dosáhnout. 

V průběhu práce se snaží o nalezení odpovědí na položené otázky a její 

odpovědi jsou následně shrnuty v závěru práce.  

Samostatnost při 

zpracování tématu  

Není důvod pochybovat o tom, že práce nebyla zpracována samostatně. 

Diplomantka práci s vedoucí diplomové práce průběžně konzultovala.  

Logická stavba 

práce  

Strukturu práce považuji za zdařilou, viz výše (bod 2).  

Práce se zdroji 

(využití 

cizojazyčných 

zdrojů, citace) 

Diplomantka pracuje s rozsáhlým množstvím cizojazyčných zdrojů. Právě velké 

množství zdrojů věnovaných tématu diplomové práce kladlo na diplomantku 

nesnadný úkol se v těchto zdrojích zorientovat a vybrat relevantní. To se 

diplomantce podařilo. Diplomantka využívá i relevantní české zdroje. Naproti 

tomu je třeba vytknout, že u kolektivních děl není citován autor konkrétního 

tvrzení.  

 

Hloubka 

provedené analýzy 

Diplomantka se snaží o analýzu jednotlivých problémů, ale výrazněji do 

hloubky nejde.  

Jazyková a 

stylistická úroveň  

Na některých místech jsou používána příliš dlouhá souvětí, což vede 

k obtížnější srozumitelnosti textu (např. s. 58, 4. odst.; s. 61, 2. odst.). Rovněž 

se vyskytují gramatické chyby (interpunkce, např. s. 17, 22, 24, 26 apod.).  

 



5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Otázky k zodpovězení při obhajobě 

o Diplomantka uvádí, že se přiklání k řešení, která dopadají na všechny (tj. nikoliv pouze 

kótované) akciové společnosti s určitým počtem zaměstnanců nebo určitou výší zisku 

(s. 32). Jaký počet zaměstnanců / výši zisku diplomantka považuje za mezní a proč?  

o Zatímco v případě zákonných kvót diplomantka (správně) předkládá argumenty pro a 

proti takovým kvótám, v případě dobrovolných kvót (flexi kvót) a mechanismů corporate 

governance toto chybí. Prosím o vymezení těchto argumentů v rámci obhajoby.  

o V práci je zmíněn efekt tzv. zlatých sukní, kdy společnosti ve snaze naplnit kvóty obsazují 

místa týmiž ženami, v důsledku čehož dané ženy zastávají extrémně vysoký počet 

mandátů (s. 39). Diplomantka v této souvislosti uvádí, že není možné omezit počet funkcí 

pro jednu ženu. Prosím o vysvětlení tohoto tvrzení.  

 Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 Navržený klasifikační stupeň 

Předloženou diplomovou práci navrhuji klasifikovat jako výbornou či velmi dobrou, a to v závislosti na 

průběhu obhajoby.  

 

V Praze dne 25. dubna 2020  

 

 

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 

konzultant diplomové práce 

 


