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Věc: posouzení diplomové práce oponentem diplomové práce 
 
 
Diplomant:      Lukáš Vrána  
Název diplomové práce:    Monistická struktura akciové společnosti 
Rozsah diplomové práce:  75 stran psaného textu (bez příloh) 
Datum odevzdání práce:  30.4.2013  
Datum vyhotovení práce:  26.4.2013 
 
 
 Jedním z hlavních cílů diplomanta byla podle jeho slov „analýza úpravy monistické 
struktury akciové společnosti v zákoně o obchodních korporacích a možnosti, které tato 
úprava jejím uživatelům poskytuje“. 
 

Diplomant podle mne tento cíl - po úvodu o problematice corporate governance, 
analýze struktur akciových společností v jiných zemích, textu věnovaném rozdílům mezi 
neexekutivními a nezávislými členy správní rady a popisu úpravy monistické struktury 
české akciové společnosti v nové právní úpravě zákonem č. 90/2013 Sb. o obchodních 
korporacích a družstvech - v zásadě splnil.  

 
K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika monistické struktury 

akciové společnosti je v mezioborovém pojetí ekonomie-právo jako taková málo 
zpracovávaným tématem. Logicky tedy převažuje v této práci spíše pohled právní 
analýzy a ekonomický aspekt corporate governance byl bohužel poněkud potlačen. 

 
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 
požadovanou strukturu a úroveň.  

 
Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 

problematiky. Svým rozsahem – 68 normostran psaného textu – diplomová práce splňuje 
normovaný minimální rozsah.  
 
 Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou 
literaturu (jak českou, tak i cizojazyčnou). Autorovi lze vytknout snad jen spíše popisný 
charakter závěru práce.  
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Otázka k zodpovězení:   
Proč je doporučováno oddělení funkce předsedy správní rady a CEO? 

 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnotit práci jako výbornou. 
 
  

V Praze dne 8. května 2013  
                                                          

                 …………….…………………………………… 
                   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
 


