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I.  Aktuálnost  tématu:  Problematika  orgánů  družstva  je  průběžně  diskutovaným  tématem, 
nabízejícím značný prostor k řešení některých dosud ne zcela vyřešených otázek.

II. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 
Téma je středně náročné na teoretické znalosti. Diplomat využil při jeho zpracování zejména 
analytické metody a zčásti i metody komparace.

III. Kritéria hodnocení práce: 

1.  Splnění cílů práce:  Za hlavní cíl  práce diplomant označil  „poukázat na nejvýznamnější 
problémy spojené s organizační strukturou družstva a současně najít jejich ideální řešení a 
vytvořit tak, byť alespoň teoretický, po organizační stránce bezchybný model družstva. Jde o 
cíl skutečně vysoký a lze říci, že jej diplomant rozhodně nedosáhl.

2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant vycházel při zpracování práce z poznatků 
teorie i praxe, které se snažil dále samostatně rozvíjet. 

3.  Logická stavba práce: Systematika práce je vyhovující.

4.  Práce  s     literaturou  (využití  cizojazyčné  literatury)  včetně  citací:   Diplomant  pracoval 
výlučně s českou literaturou, a to v dostatečném rozsahu. Práce s poznámkovým aparátem je 
vyhovující. 

5. Hloubka provedené analýzy ve vztahu k     tématu:   Diplomant se o dosažení stanoveného cíle 
poctivě snažil, ne vždy se mu však snaha v dostatečné hloubce zdařila. 

6. Úprava práce (text, grafy tabulky): Úprava práce je standardní, grafy ani tabulky práce 
neobsahuje.

7.  Jazyková a  stylistická  úroveň: Jazyková a  stylistická úroveň práce je  dobrá,  jen místy 
vykazuje určité drobné formulační nedostatky. 

IV. Případné další vyjádření k     práci:   Práce v mnohém dosti popisná a poměrně značnou její 
část tvoří citace z prací jiných autorů či odkazy na ně.

V. Připomínky a otázky k     zodpovězení  při  obhajobě:    Na str.  27 diplomant  tvrdí,  že  není 
vyloučeno,  aby  „členská  schůze  svým  usnesením  zmocnila  pro  konkrétní  záležitost  třetí 
osobu, a tím fakticky omezila jednatelské oprávnění představenstva“. Měl by vysvětlit, co tím 
myslí.  Na str.  71 diplomant cituje rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 Cdo 1732/1998 – toto 
rozhodnutí však již bylo překonáno.



VI. Doporučení/nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň:   Soudím, že 
práce je způsobilá obhajoby a předběžně navrhuji klasifikační stupeň dobře.

V Praze dne 8. srpna 2012
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