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Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Lenka Oulíková 

Téma a rozsah práce: Zánik funkce (člena) orgánu kapitálové obchodní společnosti

Datum odevzdání práce: 8.11.2012

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             

Diplomantka se zaměřila na oblast práva kapitálových společností, konkrétně pak na 

vybrané otázky  právního režimu členů statutárních orgánu. Zánik funkce patří k tématům, 

která jsou prakticky významná a současně teoreticky náročná. Aktuálnost a novost tématu 

akcentuje skutečnost, že diplomantka ve své práci pojednává nejen o účinné úpravě obsažené 

v obchodním zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), ale i o úpravě zániku funkce v rekodifikačních  

úpravě korporačního práva, která nabyde účinnosti 1.1.2014.  Volbě tématu lze tudíž 

přisvědčit. 

2. Náročnost tématu:

 Téma je spíše náročnější, neboť se zabývá některými otevřenými otázkami 

interpretace účinné a budoucí právní úpravy. Kvalitní zpracování vyžaduje i práci 

s judikaturou (zejména Nejvyššího soudu ČD), což autorka také učinila. 

3. Struktura práce

     Struktura práce je logická. Autorka nejprve pojednává o úpravě odstoupení podle nyní 

účinné úpravy a na to navazuje zkoumáním právních podmínek odstoupení z funkce po 

rekodifikaci. Diplomní text je zakončen závěrem, v němž autorka stručně shrnuje hlavní 

myšlenky, k nimž zpracováním tématu dospěla. Takto zvolenou stavbu textu lze považovat za 

přehlednou.  

4. K obsahu
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 Po přečtení dospívám k závěru, že diplomantka předložila zajímavou práci, v níž  

pracuje nejen s právní úpravou a judikaturou, ale prokazuje i dostatečné teoretické znalosti. 

Ocenit lze její schopnost formulovat vlastní názor. Výsledkem je práce, kterou lze číst se 

zájmem. Pro obhajobu doporučuji, aby  se diplomantka podrobněji vyjádřila k otázce právních 

důsledků odstoupení v nevhodnou dobu.  Jinak, souhlasím s názorem o kontraktní povaze 

odpovědnosti za porušení povinnosti péče řádného hospodáře, včetně hodnocení právních 

důsledků, které jejím porušením vznikají. 

5. Formální úroveň a práce s literaturou

Po formální stránce má práce dobrou úroveň. Seznam literatury je dostatečně rozsáhlý 

a obsahuje reprezentativní práce českých a zahraničních komercialistů. Na použitý pramen 

diplomantka odkazuje v souladu s citačními standardy.  

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň

 Práci předběžně hodnotím známkou výborně.

V Praze dne: 9.11. 2012

                                                                               Prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 

                         za   vedoucího  diplomové práce


