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Cílem diplomové práce bylo podle diplomanta objasnit pojem tzv. ready-made 
společností jako celku, … „shrnout další související služby a zhodnotit, kdy je výhodné 
začít podnikat pomocí koupě již založené společnosti“. Dá se říci, že diplomant tento cíl 
v postatě splnil.

K práci diplomanta lze uvést, že problematika tzv. ready-made společností není 
v literatuře tématem často analyzovaným (zvlášť z pozice analýzy právního rámce 
existence tohoto fenoménu). Přesto, nebo právě proto musím říci, že práce – i když je  
nesporně napsána čtivě – ne zcela respektovala zavedený právnický jazyk a termíny. 
Termíny jako „vyřízení živnosti“ nebo „mají v ruce neplatné dokumenty“, do diplomové 
práce v magisterském oboru právo a právní věda nepřísluší.

Jinak lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na 
teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů využívaných 
v rámci převodu účasti v obchodních společnostech, tak samozřejmě i znalost 
ekonomické podstaty zkoumané materie. 

Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména indukci, syntézu i 
analýzu a také komparaci.

Lze uzavřít, že z pohledu na koncepci textu, má diplomová práce požadovanou 
strukturu. 
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Lze konstatovat, že práce podává strukturovaný a logický přehled této 
problematiky. Svým rozsahem – 55 stran psaného textu, práce splňuje požadavky na 
minimální rozsah diplomové práce. 

Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou 
literaturu.

Otázky k zodpovězení: Vysvětlete jaké náklady má „prodejce“ obchodní 
společnosti? Je to skutečně např. 200000,-Kč, jak je uvedeno na straně 33 diplomové 
práce?   

Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce jak po formální stránce, kde práci 
hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak po obsahové stránce 
s výhradou, že autor používal nevhodné (neprávnické) slovní obraty, navrhuji práci 
k obhajobě a pro případ zodpovězení doplňující otázek práci ohodnotit dobře.

V Praze dne 13. října 2010
                                                       

                           ………………………………………
             JUDr. Ing. Zdeněk Hraba




