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Aktuálnost (novost) tématu
Problematika regulace družstevních záložen zejména z hlediska jejich právního statusu je
stále živá, o čemž svědčí i probíhající legislativní proces některých změn dosavadní právní
úpravy.
Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Vybrané téma je náročné na zpracování především svým rozsahem, nedostatkem odborné
literatury a judikatury. Tím je téma zároveň unikátní a málo zpracovávané. V předložené
práci autorka zvolila odpovídající metody, zejména rozbor právní úpravy obecné (ZOK) a
zvláštní (zákon č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zpracovala i historický úvod
do problematiky.

3.

Formální a systematické členění práce
Diplomová práce je formálně rozčleněna úvod, tři části a závěr. Relativně široký záběr
zvoleného tématu vede k tomu, že na některých místech zůstává práce jen na povrchu a
(zejména významně zestručněná první část). I třetí část, kterou lze považovat za základní
východisko zkoumané problematiky, je zpracována obsahově nevyváženě. V tomto
kontextu je otázkou, zda do práce musela být zařazena část týkající se historického vývoje
(byť jde o zajímavé pojednání).

4.

Vyjádření k práci
Vzhledem k vybranému tématu, které je obtížné, považuji za potřebné diplomovou práci
ocenit. Nicméně obsahově patří k solidnímu průměru diplomových prací, které jsem četl.
Kritéria hodnocení práce

5.

Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování Stanoveného cíle spočívajícího v posouzení právní
tématu včetně zhodnocení úpravy družstevní záložny a porovnání této úpravy
práce z hlediska plagiátorství
s úpravou obchodních korporací se podařilo
dosáhnout (byť s výhradami výše uvedenými).
Nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující
plagiátorství.
Logická stavba práce
Práce je vystavěna logicky.
Práce se zdroji (využití Omezené množství dostupné literatury je citováno
cizojazyčných zdrojů) včetně řádně. Zahraniční literatura nebyla využita.
citací
Hloubka provedené analýzy Téma zřejmě vyžadovalo zúžení a hlubší analýzu.
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy, Odpovídající
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Jazykově a stalisticky je práce na vyhovující úrovni.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Může být vyloučen člen družstevní záložny z důvodu nesplácení úvěru?
Jaké důsledky má vyloučení člena družstevní záložny na jeho závazky vůči záložně?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
Navrhuji udělit stupeň velmi dobře.
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