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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština.
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti
corporate governance, a to konkrétně problematiku monistické struktury akciové
společnosti.
Předložená diplomová práce se skládá z čestného prohlášení, poděkování, obsahu,
úvodu, sedmi meritorních kapitol (z nichž část je dále členěna na podkapitoly), závěru,
seznamu zkratek, seznamu použité literatury (zahrnující i další zdroje), seznamu příloh,
z příloh samotných, názvu v angličtině, abstraktu v češtině a angličtině, klíčových slov
v češtině a v angličtině a z resumé v angličtině.
Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny
požadované formální složky a náležitosti. Míru citování (identifikace) literatury a dalších
zdrojů tak, jak je provedena v práci, lze považovat za nadprůměrnou. Zdroje jsou
jednoznačně identifikovány a jsou zastoupeny v široké škále (knihy, odborné články,
právní předpisy), včetně cizojazyčných.
Obsahově se práce zabývá zejména základním vymezením problematiky corporate
governance, základními znaky monistické struktury, významem neexekutivních a
nezávislých členů správní rady, konvergenčními tendencemi mezi modelem corporate
governance s monistickou strukturou a modelem corporate governance s dualistickou
strukturou a právní úpravou monistické struktury v České republice, včetně nového
zákona o obchodních korporacích.
Diplomová práce je psána srozumitelným jazykem, je velmi dobře strukturovaná,
klíčové prvky problematiky jsou jasně popsány a analyzovány. Práce je velmi ucelená,
diplomant vhodným odborným jazykem srozumitelně vykládá danou problematiku,
práce má logickou strukturu. Autorova schopnost srozumitelně a přesvědčivě vyložit
zpracovávanou materii je na vysoké úrovni.
Ocenění si taktéž zaslouží hloubka, s jakou se autor diplomové práce seznámil se
zpracovávaným tématem. Autor se seznámil, alespoň v základních rysech, s relevantními
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zahraničními prameny práva (Companies Act 2006, The UK Corporate Governance Code
2012).
Pozornost si v předložené práci zaslouží, mimo jiné, uvedení dat z praxe týkajících
se struktury společností ve Francii (s.19), popis tzv. structure regime v Nizozemsku
(s.26), konvergenčních tendencí včetně zmínění i opačného názoru (s.47), zajímavá
úvaha v souvislosti s právními službami ohledně monistické struktury (s.63) a taktéž
autorova odvaha komentovat nový zákon o obchodních korporacích, který není doposud
účinný (a tedy neexistují v souvislosti s ním poznatky z praxe).
Naopak nedostatky předložené práce jsou pouze marginální – není zcela zřejmé,
proč autor vložil popis Societas Europaea (kap. 2.7) mezi popis struktury společností
v Nizozemí a v Německu; text práce by si zasloužil v některých pasážích častější citace
(např. uvedení zdroje na straně 25 u odstavce druhého).
Autor vyložil zpracovávané téma natolik zajímavým a podnětným způsobem, že by
bylo možné mu položit řadu doplňujících a materii rozvíjejících otázek. Nicméně,
z potencionálních otázek vybírám tuto jedinou:


Z čeho vychází autorovo tvrzení, že nizozemská východoindická společnost
Vereenigde Oost-Indische Compagnie, měla dualistickou strukturu (viz strana 26
předložené práce)?

Na uvedenou otázku by pak mohla být u obhajoby vedena diskuse opírající se o
širší škálu zdrojů (včetně dostupných historických pramenů).
Závěrem shrnuji, že předloženou práci považuji za natolik kvalitní, že doporučuji
autorovi uvažovat o jejím publikování (např. v některém z odborných časopisů).
Předloženou diplomovou práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji ji
ohodnotit známkou výborně.
V Praze dne 8. května 2013
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
vedoucí diplomové práce
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