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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Téma diplomové práce Právní jednání podnikatele je téma vybrané ze 

seznamu témat diplomových prací vydaného katedrou obchodního práva. Jde o téma 
standardní, diplomanty zpracovávané hojně. 

2. Náročnost tématu:
Zpracování práce vyžaduje prostudování právní úpravy obsažené 

v občanském a obchodním zákoníku, odborné literatury a judikatury soudů. Téma 
patří mezi náročnější. 

3. Kritéria hodnocení práce:
Cíl práce si diplomantka v práci nevymezila. Diplomová práce obsahuje 

shrnutí základních otázek tématu zejména z pohledu odborné literatury a judikatury.
Autorka vytěžila v diplomové práci  českou i slovenskou odbornou právní 

literaturu. Počet poznámek pod čarou (132) je vyšší než obvyklý standard pro 
diplomovou práci tohoto rozsahu a tématu. Při citacích v jednotlivých odkazech 
nebyla diplomantka vždy pečlivá (např. pozn.č. 46 nebo 48). V práci se hojně 
vyskytují odkazy na judikaturu soudů i citace soudních judikátů.

Hloubka provedeného právního rozboru zpracovaného tématu odpovídá 
předepsanému rozsahu diplomové práce. 

 

4. Další vyjádření k práci:
Diplomantka provedla solidní analýzu právní úpravy právního jednání 

podnikatele. Zajímavý je rovněž exkurs do problematiky úpravy obchodního vedení 
obchodní společnosti. 

Předložené dílo v podstatě neobsahuje vlastní názory autorky. V práci jsou 
zachyceny závěry soudní praxe a odborných publikací. Autorka si neklade v této 
souvislosti žádné zásadní otázky a závěry zpravidla bez výhrad přijímá. Diplomová 
práce tím dostává charakter spíše určitého shrnutí a utřídění odborných názorů 
třetích osob. 



5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:
V souvislosti s pojednanou otázkou souběhu výkonu funkcí by mě zajímal 

názor autorky na přípustnost delegace obchodního vedení nebo jeho části na jinou 
osobu.  
 
6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm 2-3.

V Praze dne 19.6.2011  JUDr. Petr Liška, LL.M.  
oponent
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