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Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku corporate 
governance. Zvolené téma je aktuální. 

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

dvou meritorních kapitol (některých členěných dále na podkapitoly, které jsou případně ještě 
dále členěny), závěru, seznamu použité literatury a dalších pramenů, 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 (1) základní vymezení pojmu corporate 

governance a (2) nabídky převzetí jako specifickou součást corporate governance. 
 
Diplomantka systematicky a srozumitelně uvádí a vysvětluje problematiku corporate 

governance a poté se pečlivě věnuje nabídkám převzetí jako externímu aspektu corporate 
governance. Popisuje obranné mechanismy proti převzetí a srovnává kontinentální pojetí 
nabídek převzetí a jejich regulaci na straně jedné a anglosaské pojetí nabídek převzetí a jejich 
regulaci na straně druhé. Diplomantka zaměřila pozornost také na rozlišení regulace nabídek 
převzetí ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království Velké Británie a 
Severního Irska. Diplomantka tak nejen pečlivě vysvětlila rozdíly mezi kontinentálním a 
anglosaským pojetím nabídek převzetí, ale také ozřejmila rozdíly mezi pojetím nabídek 
převzetí v anglosaské části světa, konkrétně v britské jurisdikci a v americké jurisdikci 
(jurisdikcích). 

 
Diplomová práce byla zpracována na základě relativně rozsáhlé literatury, včetně 

literatury zahraniční. V diplomové práci nicméně došlo k záměně jednoho díla profesora 
Eisenberga za jiné a tak některé citace pod čarou jsou nesprávné.  

 
Diskuse při ústní obhajobě by se mohla týkat vztahu mezi představenstvem a dozorčí 

radou (se zaměřením na českou realitu) a vycházet z ustanovení § 201 odst. 4 obchodního 
zákoníku a z textu diplomové práce na straně 21 a na následujících stranách, zahrnující v to i 
poznámku pod čarou č. 70. 
  

Po celkovém zvážení předložené diplomové práce tuto doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 
 
 

V Praze dne 7. prosince 2010 
 

Mgr. Ing. Aleš Borkovec 
vedoucí diplomové práce 


