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1. Volba tématu a rozsah práce

Předmětem oponentského posudku je  diplomová práce  věnována právním otázkám 

družstevnictví,  konkrétně  vzniku  a  zániku  členství  v družstvu.  Tato  volba   umožňuje 

studentovi zabývat se jak teoretickou, tak praktickou stránkou zvoleného tématického okruhu. 

Zaměření  diplomního  textu  tudíž  považuji  za  vhodné.  Diplomová  práce  se  svými  110 

stranami vlastního textu přesahuje výrazně minimální rozsah stanovený příslušným opatřením 

děkana PF UK. V této souvislosti je nezbytné upozornit diplomanta, že diplomová práce nemá 

být co do počtu stran méně, ale ani výrazně více rozsáhlá než stanoví příslušný předpis.    

2. Struktura práce 

Diplomní text rozčlenil autor do pěti  částí (bez úvodu), za něž připojil stručné kritické 

hodnocení  vycházející  z předchozího zkoumání.  Nejprve  pojednává o základních  pojmech 

s nimiž bude dále pracovat.  Navazuje stěžejními kapitolami o vzniku a zániku členství ve 

družstvu a připojuje kratší pasáž věnovanou srovnání se slovenskou, německou, rakouskou a 

francouzskou právní úpravou. Závěr skutečně odpovídá svému názvu, neboť v něm student 

shrnul hlavní myšlenky,  k nimž dospěl při  zpracování  tématu.   Takto zvolená struktura je 

přehledná  a  odpovídá   tématu.  Diplomant  se  navíc  ku  prospěchu  věci  vyhnul  širokému 

obecnému  pojednání  o  družstvu  a  soustředil  se  na  vlastní  téma  své  diplomové  práce. 

Z hlediska větší přehlednosti by práci prospělo podrobnější členění. Ani tak ovšem práce není 

nepřehledná. 

Metodologicky postupuje  autor  od obecného ke  zvláštnímu,  když  nejprve  definuje 

základními pojmy a poté přistupuje k vybraným  specifickým otázkám družstevního práva. 

Dílčím způsobem (spíše okrajově) je využita i srovnávací metoda.

3. K     obsahu práce   



Hodnotím-li práci po obsahové stránce, dospívám k závěru, že student své téma zvládl. 

Dostál přístupu deklarovanému v úvodu své práce, kde prohlásil, že (jím načrtnuté) postřehy o 

přístupu  zákonodárce  k problematice  družstevnictví  jsou  pro  něho  výzvou.   Autor  právní 

úpravu a názory  prezentované v odborné literatuře pouze nepopisuje, ale zaujímá k nim i 

vlastní argumentovaná stanoviska (např. s. 27 a násl., 34 a násl., s. 48 a další ). Otvírá otázky, 

na něž hledá odpověď (např. s.  29 a násl,  s.  34 a násl.).  V práci je též využita relevantní 

judikatura. Kladem práce je komparace platné a budoucí právní úpravy obsažená v zákoně o 

obchodních korporacích. Pokud jde o srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami, 

v subkapitole  6.2.  byl  autor  sice  věren  zvolenému tématu,  ale  text  je  spíše  jen  stručným 

popisem bez výraznějších srovnávacích závěrů. K diskusi při obhajobě diplomové práce kladu 

otázku, jak hodnotí  autor výstavbu normativního systému právního režimu družstva (resp. 

pojednávaných otázek) v rekodifikačních textech (zák. č. 89/2012 Sb., a zák.  90/2010 Sb.).   

4. Seznam literatury a práce s     prameny, formální stránka práce  

Seznam  použité  literatury  je  dostatečně  reprezentativní.  Autor  na  použitý  pramen 

odkazuje v souladu s citačními standardy. Po formální stránce má text velmi dobrou úroveň.  

5. Závěr

Diplomovou  práci  považuji  za  zdařilou,  doporučuji  ji  proto  k obhajobě  a  navrhuji 

hodnotit ji   známkou „výborně“.
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