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1. Aktuálnost (novost) tématu Jde o téma nové, značně aktuální. Název práce však zcela 

neodpovídá zvolenému tématu. Hlavní pozornost autora směřovala k tzv. konvertibilnímu 
úvěru, kdy úvěrující nabývá podíl na společnosti místo toho, aby mu byly vráceny 
poskytnuté peněžní prostředky. Tento způsob je využitelný zejména u tzv. startupových 
(rozvíjejících) se korporací. Problematika startupových obchodních korporací a jejich 
financování je velmi živá a společensky podporovaná. V této souvislosti si nejsem jist 
důvodem omezení tématu pouze na podnikání v oblasti moderních technologií. Jsou 
startupy v této oblasti podnikání výrazně odlišné od jiných oblastí? Nicméně název 
připouští i jiné formy úvěrování, o kterých v práci není pojednáno vůbec nebo jen 
omezeně. 

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

metody Zpracování tématu vyžadovalo odborné právní znalosti z oblasti práva obchodních 
korporací a závazkového práva, jakož i znalosti ekonomické. 

 
3. Formální a systematické členění práce Určité výhrady k názvu práce a skutečnému 

tématu díla jsem již vyjádřil výše. Širší pojetí práce by vyžadovalo odlišnou formální 
strukturu. Z hlediska volby tématu však považuji zpracování po formální a systematické 
stránce považuji za vyhovující. 

 
4. Vyjádření k práci Podstatou tzv. konvertibilního úvěru je závazek úvěrujícího poskytnout 

úvěr, který nemusí být splacen, ale může být přeměněn v podíl na společnosti. Autor 
zkoumá právní podmínky ke sjednání vhodné smlouvy o úvěru a možnosti právní ochrany 
úvěrujícího. Jeho úvahy se zabývají především případy, kdy startupová společnost 
s ručením omezeným je ve svém podnikání úspěšná a úvěrující bude mít zájem na konverzi 
poskytnutých peněz na podíl ve společnosti. V praxi je však mnoho případů, kdy tento typ 
začínajících korporací neuspěje. V tomto ohledu vyznívá práce více optimisticky a taková 
rizika příliš nesleduje. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce uvedený na str. 1 práce byl v zásadě 

splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

S ohledem na všechny okolnosti se lze domnívat, že 
autor při zpracování práce postupoval samostatně a 
vyhnul se plagiátorství. 

Logická stavba práce Práce má logickou výstavbu. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor využil omezené zdroje tuzemské a některé 
zdroje zahraniční. V oblasti právního výzkumu je 
však okruh zdrojů k tomuto tématu omezen. Cituje 
použité zdroje v souladu s předepsanými pravidly. 

Hloubka provedené analýzy Již shora byla zmíněna skutečnost, že autor sledoval 



  

(ve vztahu k tématu) především možnost úspěšného zajištění účelu 
konvertibilního úvěru. Ostatní možnosti zůstaly 
poněkud stranou. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Bez připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň Kombinace právního a ekonomického pojetí tématu 
se v některých případech projevila na menší 
přesnosti právního vyjadřování.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaké právní prostředky byste doporučil úvěrujícímu k ochraně jeho zájmů na případném 
vrácení poskytnutých peněžních prostředků v případě nerealizace konverze?  

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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