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Cílem diplomové práce bylo podle diplomantky objasnit pojem corporate
governance v souvislosti s fenoménem tzv. „nabídek převzetí“ včetně objasnění
rozdílného přístupu anglosaského a kontinentálního pojetí nabídek převzetí z pohledu
managementu, z pohledu akcionářů a v neposlední řadě i z pozice (obchodní)
společnosti. Dá se říci, že diplomantka tento cíl splnila.
K práci diplomantky lze uvést, že problematika tzv. nabídek převzetí nahlížena
pohledem corporate governance není v (české) literatuře častým tématem. Práce nejprve
popisným způsobem uvádí čtenáře do problematiky corporate governance, aby posléze
spojila materii tzv. nabídek převzetí s corporate governance přístupem, což činí práci
diplomantky podle mého názoru přínosnou. Práce také obsahuje zdařilý popis obraných
mechanismů před tzv. nabídkami převzetí.
Jinak lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce je poměrně náročné na
teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů, tak samozřejmě
i znalost ekonomické podstaty zkoumaného fenoménu.
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci,
abstrakci, indukci, syntézu i analýzu.
Lze uzavřít, že z pohledu na koncepci textu, má diplomová práce požadovanou
strukturu.
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Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled této
problematiky. Svým rozsahem – 63 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. Autorka využila dostatečně i dostupnou
literaturu.
Otázky k zodpovězení: Může mít tzv. hrozba převzetí či informace o její existenci
také záporný vliv na výkonnost společnosti? (v kontrapozici k uváděnému kladnému vlivu
– viz. str. 37)
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,
doporučuji práci k obhajobě a pro případ zodpovězení doplňující otázky práci ohodnotit
výborně.
V Praze dne 13. prosince 2010
………………………………………
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba
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