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Aktuálnost (novost) tématu :

Diplomant si zvolil téma, které lze stále posuzovat jako téma velmi aktuální a také zajímavé. Důkazem 
je nejen bohatá odborná literatura věnující se problematice zástavního práva k obchodnímu podílu, ale 
též velmi četná judikatura. Autor tak měl k dispozici řadu pramenů, z nichž mohl čerpat  názory a 
stanoviska pro svá vlastní zkoumání. 

Náročnost práce :

S přihlédnutím k výše uvedenému považuji zvolené téma za náročné a obtížné. Diplomant měl 
k dispozici řadu pramenů, z nichž, s ohledem na rozsahová omezení, musel vybrat  to podstatné a 
významné. Nadto bylo nezbytné, aby k dílčím závěrům publikovaným dosud v literatuře zaujímal svá 
vlastní dostatečně argumentačně podložená stanoviska. 

Hodnocení práce :

1) Splnění cíle práce

Domnívám se, že cíl, který si autor vytyčil, tedy komplexní pojednání o zvolené problematice, byl 
v rámci rozsahových možností zcela naplněn.

2) Samostatnost při zpracování tématu

V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by svědčily o snaze autora čerpat  z odborných pramenů, 
aniž by byla provedena příslušná citace či odkaz. Kladně hodnotím, že diplomant se pokouší o jisté 
novátorské pojetí a o nový pohled na zvolenou problematiku. V rámci tohoto cíle autor zaujímá řadu 
svých osobních stanovisek, která dostatečně argumentačně podkládá. Na velmi vysoké úrovni je také 
práce diplomanta s judikaturou a závěry tam obsaženými. 

3) Logická stavba práce

Posuzovaná diplomová práce má jasnou strukturu a systematiku, která je na vysoké úrovni. Autor 
správně postupuje od obecného ke konkrétnímu.

4) Hloubka provedené analýzy

Mám za to, že hlavní snahou diplomanta bylo přinést komplexní pojednání o zvolené problematice. 
Tomu nasvědčuje i systematika práce, která směřuje od obecného výkladu o obchodním podílu ve 



společnosti s ručením omezeným, ke konkrétním výkladům zaměřujícím se již pouze na problematiku 
zastavení obchodního podílu. Kladně je třeba hodnotit, že autor zpracoval zvolené téma nejen 
z pohledu platné právní úpravy, ale v dostatečném rozsahu se věnoval též problematice zastavení 
podílu podle nového občanského zákoníku. K některým z učiněných závěrů bude vhodné, aby se 
diplomat znovu vrátil v rámci ústní obhajoby a níže formulovaných otázek.

5) Práce s literaturou

Práce s odbornou literaturou je dostatečná a přiměřená zvolenému tématu.

6) Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá a nemám k ní zásadních připomínek či výtek.

7) Úprava práce (texty, grafy, tabulky)

Proti formálnímu zpracování a podobě práce nemám připomínek.

Otázky k zodpovězení při obhajobě

U ústní obhajoby by bylo vhodné, aby se diplomant vyjádřil k otázce realizace zástavního práva, jeho 
možnostem a omezením daným platnou právní úpravou. Krátce by se diplomant  měl zamyslet nad 
hlavními změnami, které do zkoumané problematiky přináší nová úprava obsažená v občanském 
zákoníku a zákoně o obchodních korporacích. 

Závěrečné hodnocení

Posuzovanou diplomovou práci - s přihlédnutím k výše uvedenému - považuji za zcela odpovídající 
úrovni požadované na závěrečné práce v rámci magisterského studia, doporučuji ji k ústní obhajobě a 
navrhuji její klasifikaci v rozmezí stupňů výborně a velmi dobře, a to v závislosti na ústním projevu 
diplomanta.
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