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Aktuálnost tématu
Koncentrace podnikatelský subjektů probíhá ve světovém měřítku po řadu
desetiletích a je třeba konstatovat, že i v éře tzv. socialistického hospodaření zde
existovaly určité snahy ve spojování tehdy socialistických organizací do tzv.výrobně
hospodářských jednotek. A tento proces není ukončen a bude i nadále pokračovat.
Z tohoto pohledu je třeba přisvědčit tomu, že si diplomant vybral téma velmi aktuální.
Náročnost tématu
Zvolené téma je pro studenta náročné nejen s ohledem na samotnou značně i
problematickou právní úpravu, ale též na seznámení se s evropskou úpravou.
Kriteria hodnocení práce
Splnění cíle
Jak píše diplomant na str. 2 a 60 své práce kladl si za cíl poukázat na dosud
nevyřešené otázky podnikatelských seskupení, ale i nabídnout přijatelnou a
srozumitelnou možnost jejich řešení. To je vskutku ambiciózní cíl, který, byť
s ohledem na vcelku dobrou úroveň práce, nemohl být splněn. Kromě toho nepíše
diplomant pro čtenáře (tamtéž), kteří nota bene by měli něco řešit, ale pro své
učitele, kteří musí posoudit, jak se diplomant s tématem vyrovnal, jak ho po stránce
teoretické zpracoval
Samostatnost při zpracování tématu
Diplomant vycházel z právní úpravy, z monografie prof. Černé, jakož i z některých
dalších publikací uvedených v seznamu odborné literatury, jakož i komentářové
literatury. Práce diplomanta je do určité míry na těchto předlohách dosti závislá, to
však autorovi nebrání v tom, aby v některých případech vyslovil i vlastní názory.
Z toho lze dovodit, že názory jiných automaticky nepřebírá, ale samostatné uvažuje.
Logická stavba práce
Diplomant zpracoval problematiku nikoliv komplexně, ale jak vyplývá z názvu, jen ve
vybraných otázkách. Bylo tedy na něm, příp. na vedoucí diplomové práce, jakými
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otázkami se bude zabývat. Práci rozdělil do dvou částí. V první popisuje základní
pojmy, tedy ovládání a jednání ve shodě, ve druhé pak koncernem včetně úhrady
újmy.
J azyková a stylistická úroveň
Diplomant píše jasně a srozumitelně, vlastní názory pak umí řádně zformulovat.
V diplomové práci jsem našla skutečně jen málo chyb, např. na str.5 (osobní
kapitálové společnosti?), 25 – osoby jednali?, 30, 36, 38.
Doporučení k obhajobě
Na str. 5 diplomant hovoří o jiných podnikatelských seskupení, jaké mohou přicházet
v úvahu?
Na str. 46 diplomant konstatuje, že zákonodárce k exkulpaci uvádí...., zajímalo by
mne, kde, resp. v jakém ustanovení.

Navrhovaná klasifikace:
výsledek ústní obhajoby.

v ý b o r n ě až v e l m i d o b ř e s ohledem na
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