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Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti corporate 
governance. Zvolené téma je aktuální. 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z čestného prohlášení, obsahu, úvodu, 

sedmi meritorních kapitol (některých členěných dále na podkapitoly, které jsou případně ještě 
dále členěny), závěru, seznamu použité literatury, seznamu použité judikatury a seznamu 
použitých dalších zdrojů, abstraktu v češtině a v angličtině, názvu práce v anglickém jazyce a 
klíčových slov v češtině a v angličtině. Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran 
(znaků). 

 
Obsahově zahrnuje diplomová práce zejména vymezení pojmu „péče řádného 

hospodáře“, modely přístupu k obsahu péče řádného hospodáře, použití pojmu v jiných 
právních předpisech, porušení péče řádného hospodáře a dále pak, mimo jiné, rozbor a obsah 
pojmů „povinnost loajality“ a „pravidlo obchodního úsudku“ a taktéž komparaci s americkou 
právní úpravou. 

 
Diplomant systematicky a srozumitelně předkládá danou problematiku, zabývá se 

přístupem k ní v českém prostředí, následně pak uvádí zahraniční (americkou) úpravu.  
Diplomant správně pracuje s literaturou, judikaturou, případně s dalšími zdroji, rozebírá 
(modelový) případ z praxe. 

 
Diplomant, po uvedení rozdílných názorů českých právních odborníků na danou 

problematiku, předkládá i své vlastní názory, resp. se přiklání k některému z prezentovaných 
názorů. Taktéž jeho přehled v zahraničním přístupu k dané problematice je třeba ocenit. Z textu 
práce lze vyvodit závěr, že se diplomant v dané problematice bezpečně orientuje. Diplomové 
práci lze vytknout nedostatky pouze sekundárního charakteru – není zcela prosta překlepů a 
některé formulace by si zasloužily větší pečlivost (např. první věta na straně 43). Taktéž 
překladu abstraktu do angličtiny mohl diplomant věnovat více pozornosti. 

 
Při ústní obhajobě by mohla být vedena diskuse o diplomantem zmíněných povinnostech 

mlčenlivosti a legality v tom smyslu, zda je nezbytně nutné je vymezovat jako samostatné 
povinnosti anebo zda by bylo možné je vyvodit z povinnosti řádného hospodáře (resp. 
z povinnosti loajality), případně zda povinnost legality je nutné vymezovat jako speciální 
povinnost reprezentanta společnosti anebo jde o povinnost uloženou každé osobě nacházející 
se v určité jurisdikci. 

 
Po celkovém zvážení předložené diplomové práce tuto doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
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