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Úvod posudku:

Autorka si jako téma diplomové práce zvolila tématiku kolektivní
správy avšak nikoli tradiční cestu, ale cestu srovnání právní úpravy i
praktického fungování kolektivní správy ve Francii, jež je její kolébkou
v tuzemsku, v němž je institutu kolektivní správy taktéž tradiční a
zavedený.
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Diplomantka začíná svou práci úvodem, ve kterém práci představuje a
zdůvodňuje volbu jejího obsahu. Ve své práci velmi přehledně
popisuje jednotlivá témata a to z pozic obou právních úprav. Podává
přehled o tématu, přičemž zvolila patřičnou míru informací tak, aby
přehled byl úplný, avšak nikoli pro potřeby tohoto duhu práce příliš
detailní. Diplomantka prokazuje, že během svého studijního pobytu
plně využila možnost seznámení se s literaturou a dobře tuto znalost
reflektuje v práci. Obsahově je nutno práci hodnot velmi kladně. Jasně
z ní vyplývá, jak se vzájemně obě právní úpravy prolínají. V některých
případech je znát, že francouzské kontrolní mechanismy se zdají být
důkladnější a propracovanější, což je jistě také dáno i tradičností
institutu kolektivní správy ve Francii a jeho silným postavením ve
francouzské společnosti. Obsahově je práce velmi kvalitní.
Po formální stránce jde o práci vyspělou, nevykazující nedostatky a
pracovní metoda je ucelená a jednotná pro celou práci, vycházející
z jednotného principu pojetí problematiky, nevykazující formální
chyby.
Práce v plné míře splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
V závislosti na průběhu a výsledku ústní obhajoby předběžně
hodnotím práci známkou výborně.
JUDr.Alexandra Wunschová Pujmanová
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