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  P o s u d e k   diplomové práce   

 

Diplomantka         :  Tereza  K o e n i g o v á 

Název práce          :  Postavení vlivné osoby v podnikatelském seskupení  

                                 nekoncernového typu s přihlédnut k britské úpravě 

Datum odevzdání  :  25. 4. 20202 

 

Aktuálnost a náročnost tématu,  cíl diplomové práce 

Posuzovaná diplomová práce se zabývá tématem, který je třeba považovat za 
aktuální, neboť praxe obchodních korporací se ubírá směrem ke stále zvyšujícímu se 
trendu seskupování  těchto právnických osob. A toto seskupování pak může být 
různé intenzity, od té jednodušší až po tu složitě organizovanou. Zatím tou posledně 
jmenovanou je dle naší současné právní úpravy koncern, který však ponechává 
diplomantka mimo svou pozornost. V práci se věnuje vymezení vlivné osoby a 
vytyčuje důsledky vykonávání jejího vlivu na danou obchodní korporaci. V poslední 
kapitole práce pak provádí srovnání jednotlivých ustanovení naší právní úpravy 
s úpravou britskou. Porovnání těchto dvou úprav vychází ze skutečnosti, že 
diplomantka ve Velké Britanii studovala.  

Obě výše uvedená kriteria diplomantka splnila. 

Logická stavba práce 

Práce obsahuje osm kapitol, které, kromě úvodu a podrobného závěru, jsou členěny 
do řady podkapitol. Diplomantka postupuje podle obecného ke zvláštnímu, přičemž 
kapitoly i jejich vnitřní členění mají logickou vazbu. S tímto členěním je třeba vyslovit 
souhlas.  

Obsahová stránka práce    

Obsah práce je kvalitně zpracován, je však třeba konstatovat, že je příliš závislý na 
názorech jiných autorů, kdy diplomantka z jejich publikací přebírá mnohdy i celé 
odstavce. To vyplývá z citací pod čarou, aniž by tyto cizí názory v textu pak dávala 
do uvozovek. V některých případech se diplomantka k některým z nich přiklání, jiné 
pak jen bez dalšího cituje, jen na málo místech vyslovuje vlastní názor, příp. i 
nesouhlas (soudní judikáty). Ve své podstatě jde tedy o poměrně zdařilý kompilát. 
Kapitola šestá nazvaná Podnikatelská seskupení ve Velké Britanii pak je jen 
popisem některých právních předpisů, spíše však opět názorů zejména anglických 
autorů. Kapitola osmá se zabývá komparací české a britské právní úpravy, srovnání 
těchto dvou úprav činí diplomovou práci nejen  zajímavou, spolu se závěrem pak - 
podle mého názoru - patří k tomu nejlepšímu z celé práce. Přes uvedenou výtku je 
třeba pozitivně hodnotit, že se diplomantka seznámila s britskou právní úpravou  
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i s uvedenou cizojazyčnou literaturou. K obsahovému zpracování nemám mnoho 
připomínek, jen je třeba při obhajobě uvést, proč si diplomantka myslí, že obchodní 
korporace mají vlastní vůli. Protože ji ovšem nemají, jaký to má důsledek v jejich 
právním jednání? 

Formální stránka práce 

Formální stránka diplomové práce má jednoznačně vysokou kvalitu. O použití 
odborných pramenů, jakož i citace z nich pak vyplývá z prvního odstavce tohoto 
posudku. 

Otázka k obhajobě je obsažena výše  

  

 Z á v ě r e m  tedy mohu, i přes mnou uvedený názor, konstatovat, že posuzovaná 
diplomová práce ještě splňuje požadavky na tyto práce kladené. 

Navrhuji ji klasifikovat práci s výsledkem d o b ř e , s ohledem pak na výsledek ústní 
obhajoby i klasifikaci  v e l m i  d o b ř e .  

 

 

 

Praha, červen 2020 

                                                                        Zahradníčková 

                                                                             oponent    

                                                                               

                                                                           

    

  

 
 
 
 
 
 
 
   


