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I. Aktuálnost tématu.

 Povinnost jednat  s péčí řádného hospodáře je velmi významný právní institut, kterým se určuje 
míra péče o záležitosti svěřené, tedy o záležitosti jiné osoby. Jedná se o tradiční institut soukromého 
práva. Za celou jeho existenci se však jeho význam nesnížil, ba naopak jeho význam rostl spolu se 
vznikem a rozšířením obchodních korporací. Existence obchodních korporací, coby právnických osob, 
je totiž nutně podmíněna tím, že jejich záležitosti jsou zařizovány jinou osobou, členem jejího orgánu.
 Tím, jak roste význam obchodních korporací, roste i význam povinnosti jejích členů jednat při 
zařizování záležitostí obchodní korporace s péčí řádného hospodáře. Jedná se tudíž o vhodně zvolené a 
aktuální téma pro odbornou práci.

II. Náročnost tématu.

 Náročnost tohoto tématu se odvíjí od způsobu jeho zpracování. Je-li téma zpracováno uceleně, 
komplexně a do nejmenších podrobností, pak ho lze považovat vzhledem k jeho vyšší abstraktnosti za 
téma náročnější.
 S ohledem na způsob zpracování, který diplomantka zvolila, však v tomto případě nelze téma za 
náročnější považovat. Téma je totiž diplomantkou spíše zpracováno jako shrnutí a seskládání zákonné 
úpravy,  závěrů odborné právní nauky a výkladu soudů.

III. Kritéria hodnocení diplomové práce.

Splnění předsevzaného cíle

 Diplomantka si vzala za cíl věnovat se právnímu institutu péče řádného hospodáře a jeho roli u 
kapitálových obchodních společností. Jelikož prochází české soukromé právo velkou a systémovou 
rekodifikací, zaměřila se především na srovnání úpravy a úlohy právního institutu péče řádného 
hospodáře podle dosud účinných právních předpisů s úpravou a úlohou tohoto právního institutu podle 
nových právních předpisů. Takový přístup považuji za správný. Lze konstatovat, že diplomantka se ve 
své práci vytyčených cílů držela a dosáhla jich.

Samostatnost při zpracování tématu.

 Diplomantka při zpracování tématu vycházela jak z právních předpisů, tak i z bohaté soudní 
judikatury a závěrů odborné právní nauky. V diplomové práci však nalézáme málo vlastních názorů a 
závěrů diplomantky. Jak už bylo výše uvedeno, diplomová práce je většinou  jen shrnutím právní 
úpravy, judikatury a závěrů odborné právní nauky. Na místě by byl  hlubší rozbor, proč a jak se 
dospělo zrovna k předkládaným závěrům. Někdy se sice autorka sama vyjadřuje, zda se závěry 
judikatury nebo odborné právní nauky souhlasí, nebo vyjádří svůj názor, ale již neuvede proč s nimi 
souhlasí (např. str. 4, 11, 12, 13, 22 nebo 38).

Obsahová stavba práce

 Diplomantka svou práci vzhledem ke svému předsevzanému cíli vhodně rozčlenila. Postupovala 
od obecností k podrobnostem, a to v logických návaznostech. Členění je přehledné, a to i s ohledem na 
to, že se diplomantka ve své diplomové práci zabývá jak úpravou dosavadní, tak i úpravou novou.

Jazyková a stylistická úroveň



 Diplomová práce splňuje všechny požadované nároky na jazykovou a stylistickou úroveň. Práce 
se velmi dobře čte. Ze skladeb jednotlivých vět  je patrné, že diplomantka se se zvoleným tématem 
předem seznámila a že mu náležitě rozumí. 
 Rovněž kladně hodnotím, že diplomantka v diplomové práci nepoužívá zkratky (“ZOK”, “NOZ”, 
“OZ” a podobně). Vypisování celých slov působí stylisticky mnohem příjemněji. Mírné stylistické 
obtíže působila skutečnost, že většina práce představuje seskupené závěry judikatury a odborné právní 
nauky. Někdy totiž na sebe jednotlivé odstavce dané kapitoly tématicky nenavazují, pročež kapitola 
nepůsobí uceleně nýbrž rozsekaně.

IV. Obsahová stránka a formální stránka diplomové práce.

 K rozboru úpravy povinnosti člena orgánu obchodní korporace jednat s péčí řádného hospodáře v 
rekodifikované úpravě, kterému se diplomantka věnuje na straně 17, lze poznamenat následující: tato 
povinnost je členům orgánu právnické osoby uložena v § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku. 
Platí tedy i pro obchodní korporace. V § 51 zákona o obchodních korporacích je obsaženo zvláštní 
ustanovení platné jen pro obchodní korporace, které navazuje na úpravu v § 159 odst. 1 občanského 
zákoníku a které podmínky jednání s péčí řádného hospodáře pro obchodní korporace zmírňuje (stačí 
již rozumný předpoklad, nikoli objektivní skutečnost). Jinak je diplomní text bez zásadnějších 
nepřesností či věcných chyb. 
 K formální stránce nemám žádných připomínek. Práce neobsahuje žádné pravopisné hrubky a je 
prosta překlepů.

V. Otázka pro obhajobu

K obhajobě kladu diplomantce otázku, aby vysvětlila a odůvodnila, jak se podle nové právní úpravy 
bude posuzovat, zda člen orgánu obchodní korporace jednal s péčí řádného hospodáře; zda se bude 
přihlížet  k jeho osobním vlohám (subjektivní teorie) nebo zda se bude  přihlížet  k hypotetickému 
vzorovému hospodáři (objektivní teorie).

VI. Závěr

Předkložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ odborného textu a je způsobilá 
obhajoby. Navrhuji hodnotit ji známkou “velmi dobře”. 
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