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1. Formální úroveň práce

Po formální stránce nelze posuzované práci vytknout zásadní nedostatky. Text je  přehledný, jazyk 
autorky  je  výstižný,  formulace  jsou  přesné.  Diplomantka  se  vyvarovala  četnějšího  výskytu 
gramatických a pravopisných chyb. Drobné nepřesnosti se objevují pouze v užívání interpunkčních 
znamének. Kladně je třeba ocenit systematiku práce, kdy jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují 
a propojují dílčí výklady do jednotného celku.

2. Obsahová úroveň práce

Diplomantka  se  v jednotlivých  kapitolách  práce  postupně  zabývá  problematikou  svolání  valné 
hromady, průběhu valné hromady, hlasování na valné hromadě a přijetí rozhodnutí na valné hromadě. 
Tím prakticky pokrývá celou škálu možných problémů, které v souvislosti s právní úpravou valné 
hromady akciové společnosti mohou nastat a se kterými se lze též v praxi setkat.

Kladně je třeba hodnotit, že autorka se neomezuje na pouhý popis zvolené problematiky, ale že se 
pokouší hledat  sporná či  výkladově nejasná ustanovení  platné právní  úpravy, která se snaží  nejen 
komentovat za použití dostupných názorů z odborné literatury, ale též zaujímat k danému problému 
svá vlastní stanoviska. Mimořádným příkladem dokládajícím uvedený přístup autorky je kapitola 6.3. 
práce, zabývající se právní povahou usnesení valné hromady. Autorka nejprve charakterizuje usnesení 
valné hromady a nastiňuje problém jejího právního hodnocení, aby následně ve třech samostatných 
podkapitolách  shrnula  rozdílná  stanoviska  jednotlivých  odborníků.  Na  závěr  autorka  připojuje 
samostatnou  podkapitolu,  v  níž  velmi  přehledně  argumentuje  své  vlastní  stanovisko  k  této 
problematice.  S podobným rozsahem vlastních úvah se lze u autorů diplomových prací  setkat jen 
velmi výjimečně.

3. Práce s     prameny  

Rozsah použité literatury hodnotím jako přiměřený, byť s absencí zahraničních pramenů. Četnější užití 
by bylo možno očekávat v případě článkové literatury, jejíž výčet je omezenější.

Za  zcela  mimořádnou  však  považuji  práci  s  judikaturou.  Diplomantka  shrnula  téměř  veškerou 
dostupnou judikaturu vážící se ke zkoumanému tématu. Velmi kladně přitom hodnotím, že na dané 
judikáty autorka pouze neodkazuje, ale že s právními větami, a často též s popisem skutkového stavu, 
skutečně pracuje, polemizuje a zaujímá vlastní, někdy i kritická stanoviska. Domnívám se, že právě 
práce s judikaturou je největším přínosem posuzované diplomové práce.



4. Závěrečné hodnocení

Předloženou diplomovou práci hodnotím jak po stránce rozsahové, tak zejména po stránce obsahové 
jako  práci  vyhovující  všem  podmínkám  kladeným  na  závěrečné  diplomové  práce  studentů 
magisterského studia a doporučuji ji k ústní obhajobě. V rámci této obhajoby by se diplomantka měla 
znovu vrátit k následujícím problémům : 

a) Způsoby svolání valné hromady z hlediska druhů valných hromad.

b) Právní povaha hlasování na valné hromadě. 

c) Právní úprava zkoumané problematiky de lege ferenda. 
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