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Aktuálnost tématu

Stanovy  družstva  byly,  jsou  a  i  nadále  budou  tím  nejdůležitějším  družstevním 
dokumentem,  takže  výběr  tématu  pro  napsán  í  diplomových  prací  je  neustále  
aktuální. A to tím spíše, že současná právní úprava jim nevěnuje takovou pozornost, 
jakou by si bezesporu zasloužily.

Náročnost tématu

Kdyby  diplomant  věnoval  pozornost  jen  stanovám,  jak  z názvu  diplomové  práce 
vyplývá, dalo by se říct,  že jde o téma dosti  náročné. Zejména z toho důvodu že 
napsat o nich alespoň padesát stran textu je pro studenta poněkud obtížný oříšek. 
Diplomant  si  však  svůj  úkol  ulehčil,  neboť  píše  nejen  o  stanovách,  ale  i  historii 
družstva, o orgánech družstva, nedělitelném fondu a dokonce i o zániku družstva, 
tedy o otázkách, které buď vůbec nebo jen okrajově s tématem souvisí.

Kriteria hodnocení práce

S p l n ě n í   c í l e

O cíli práce se diplomant nikde nezmiňuje, takže nemohu posoudit, do jaké míry se 
mu podařilo jej  splnit.  Ještě nikdy jsem se však nesetkala s diplomovou prací, ve 
které chybí několik stránek, jako v této. Chybí stránky 23 – 27, takže hodnotím práci 
jako zcela nevyhovující. I kdyby nedošlo k této fatální chybě, i tak bych měla řadu i 
jiných  připomínek,  které  by  zřejmě  vyústily  v  závěr,  že  práce  není  způsobilá 
obhajoby. Práce je totiž šitá tak říkajíc horkou jehlou, narychlo, jde jen po povrhu. To  
lze dokumentovat např. na kapitole páté nebo šesté, které obsahují je 1 - 2 strany. 

Kromě těchto nedostatků je pak v práci řada dalších, např. na str. 7 – proč by již nyní 
nemohl  diplomant  posoudit  kvalitu  právní  úpravy  v zákoně  o  korporacích,  tomu 
skutečně  brání  fakt,  že  ještě  nenabyl  účinnosti?  Na  str.  8  a  9  shora  diplomant 
nevysvětluje co má na mysli, str. 12 - pokud jde o posunutí účinnosti stanov - otázka 
zní proč a na kdy by k takové situaci  mělo docházet? Na str.  12 – 13 vážně se 
diplomant domnívá, že skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku jsou účinné 
dnem provedení zápisu? Str. 15 diplomant hovoří o vzniku družstva, přitom se jedná 
o skutečnost, že by rejstříkový soud takové družstvo nezapsal, poslední věta na této  
straně pak není  dostatečně  jasná,  považuje diplomant  družstevní  záložnu za typ 
družstva? Nebo že výpis z katastru nemovitosti dokládá existenci sídla? Majetkové 
otázky družstva v kapitole 4.3.  na str.  20 považuji rovněž za nepřesné, i když se 
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diplomant  odvolává na příslušný komentář.  Vyloučení  družstevníka při  nesplacení 
výše členského vkladu nelze vždy považovat za výhodnější než se soudní cestou 
domáhat zaplacení nesplacené části vkladu, o kterých píše na str. 22. Co když bude 
mít družstvo jen pět  fyzických osob?

Práci jsem pozorně dočetla jen do této 22. strany, dále jsem v ní jen listovala, a to 
v důsledku již výše řečeného chybějícího počtu stran.. Nic méně opět konstatuji, že 
jejíi další kapitoly jsou zpracovány jen povrchně.

Pokud pak jde o formální hodnocení práce, obsahuje řadu gramatických chyb i chyb  
v přepisování i některých dalších, např.  str. 3, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 21.
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