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

Diplomantka zvolila zajímavé, velmi aktuální, ale také náročné téma. S ohledem na skutečnost, že jde 
také o velmi citlivé a kontroverzní politické téma, bylo nutné k jeho zpracování přistoupit 
s nezbytným nadhledem. To se diplomantce povedlo.  

Oceňuji, že diplomantka zvolila téma, kterému v tuzemsku není věnováno příliš pozornosti. Naopak, 
v zahraničí se jedná o jednu z nejdiskutovanějších oblastí corporate governance a byly jí věnovány 
desítky odborných článků a studií. V tomto ohledu mohla diplomantka čerpat z rozsáhlých zdrojů. 
Literární rešerši zahraničních zdrojů, kterou diplomantka provedla, považuji za zdařilou. 

2. Formální a systematické členění práce  

Práce je přehledně rozčleněna do pěti částí, které na sebe logicky navazují. Diplomantka správně 
postupovala od obecného ke zvláštnímu a zařadila i část (5.) věnovanou úvahám de lege ferenda. 
Systematiku práce tedy považuji za dobrou a vyhovující z hlediska cílů, které si diplomantka v úvodu 
své práce vytyčila. 

3. Vyjádření k práci  

Práci celkově považuji za zdařilou. Velmi pozitivně hodnotím, že se diplomantka snažila k většině 

argumentů, které citovala (zejména, jde-li o pozitiva a negativa účasti žen ve volených orgánech či o 

názory na návrh unijní regulace), připojit vlastní hodnocení a stanovisko. 

Přes výše uvedené si dovolím několik málo připomínek. Předně považuji z větší části za nadbytečnou 

první kapitolu práce. Diplomantka zde na 8 stranách, které mohla využít jinde, rozebírá obecnosti, 

které však čtenář zajímající se o toto téma jistě musí znát. Bylo tak možné omezit se na stručné 

vymezení klíčových pojmů a zaměření práce (např. zúžený pohled pouze na akciové společnosti) 

v samotném úvodu práce. 

Naopak, v druhé části práce (zejména 2.2.), postrádám širší rozbor argumentů pro a proti účasti žen 

ve volených orgánech. Namístě by bývalo bylo rozbor pozitiv a negativ vedle obsahového rozvedení 

také detailněji strukturovat. 

Ve třetí části postrádám širší zamyšlení nad vlivem kodexové úpravy. Práci by myslím obohatila 

zmínka o doporučeních týkajících se genderové diverzity ze strany OECD.  

Ve čtvrté části bych ocenila, pokud by diplomantka sama provedla rešerši ve výročních zprávách 

emitentů ohledně informací zveřejňovaných o jimi uplatňované politice rozmanitosti.  

Také v páté, závěrečné části, a především pak v závěru, kde diplomantka hodnotí naplnění cílů práce, 

které si vytyčila v úvodu, bych ocenila hlubší a preciznější argumentaci. 

4. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Diplomantka si v úvodu stanovila několik cílů. Tyto cíle se jí podařilo v rámci 

práce splnit, nicméně, u některých z nich (zejména první cíl) postrádám hlubší 

argumentaci. 



Samostatnost při 

zpracování tématu  

Diplomantka dle mého přesvědčení zpracovala téma samostatně. 

Logická stavba 

práce  

Logickou stavbu práce a její strukturu považuji za vyhovující. 

Práce se zdroji 

(využití 

cizojazyčných 

zdrojů, citace) 

Oceňuji práci se zahraničními zdroji. Z práce je zřejmé, že diplomantka 

k tématu nastudovala mnoho literatury a většinou ji precizně cituje. Avšak, na 

několika místech z této literatury zjevně čerpá, avšak konkrétně ji necituje 

(např. s. 59). 

Hloubka 

provedené analýzy 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostačující s ohledem na to, že se 

jedná o práci diplomovou. Bohužel, práce je popisnějšího charakteru právě 

v místech, která by si zasloužila autorčinu největší pozornost (hodnocení 

pozitiv a negativ účasti žen v orgánech, pozitiva a negativa přijímání zákonných 

kvót). 

Jazyková a 

stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. Kvalitu práce snižují rozsáhlá 

souvětí, jejichž nepřehlednosti napomáhá mnohdy nesprávně užitá 

interpunkci.  

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

• Otázky k zodpovězení při obhajobě 

o Jakými argumenty obhajujete Váš závěr, který uvádíte na více místech práce, dle něhož 

by zákonná regulace (kvóty) měla dopadat nejen na kótované, ale i na nekótované 

(soukromé) společnosti? 

o Proč myslíte, že je v České republice problematice genderové rozmanitosti v orgánech 

obchodních společností, jakož i celé corporate governance věnována tak malá 

pozornost? 

• Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

• Navržený klasifikační stupeň 

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

obhajoby. 

 

V Praze dne 26. 4. 2020 
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