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Posudek oponenta diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Marcel Janíček 

Téma diplomové práce: Nové formy přeshraničních přeměn po velké novele 

zákona o přeměnách 

Rozsah:        48 stran vlastního textu (počet znaků odpovídá 

stanoveným požadavkům) 

Datum odevzdání práce: 15. listopadu 2012 (tištěná verze), 11. prosince 2012 

(elektronická verze) 

 

Aktuálnost (novost) tématu:  

Vzhledem k rozsáhlé novele zákona o přeměnách považuji vypracování diplomové práce na 

zvolené téma za velmi aktuální. 

Náročnost práce (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Pokud jde o náročnost zpracování zvoleného tématu, lze téma považovat s ohledem na 

nutnost zorientovat se nejen v českém a evropském právu, ale zejména i v 

evropské judikatuře, za spíše obtížné pro zpracování. 

Hodnocení práce 

1) splnění cíle práce  

Diplomant si vytkl za cíl popsat a analyzovat jednotlivé formy přeshraničních přeměn 

s ohledem na nové možnosti, které se přijetím novely zákona o přeměnách v oblasti 

přeshraničních přeměn naskytly. Naplnění tohoto cíle se diplomantovi daří.  

2) samostatnost při zpracování tématu 

Práce byla vypracována diplomantem zcela samostatně. Diplomant reflektuje zpracování 

problematických otázek v literatuře i jejich řešení v judikatuře, u jednotlivých otázek 

seznamuje čtenáře s konkrétními přístupy, které byly nastíněny v odborné literatuře či 

judikatuře, shrnuje podstatné závěry plynoucí z odborných diskusí a přiměřeným způsobem 

je komentuje či k nim předkládá vlastní právní názory. V závěru práce pak hodnotí přínosy i 

nedostatky zkoumané velké novely zákona o přeměnách. 

3) logická stavba práce 

Struktura práce je zvolena tradičně. Struktura práce koresponduje se systematikou zákona o 

přeměnách. Diplomant se nejprve zabývá pojmem přeshraniční přeměny, následně pak 

v jednotlivých kapitolách jednotlivými formami přeshraničních přeměn: přeshraniční fúzí, 

přeshraničním rozdělením, přeshraničním převodem jmění a přemístěním sídla. 

4) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za celkem zdařilou. Předložená práce 

osvědčuje, že se diplomant ve zvoleném tématu dobře zorientoval a že jej uceleným 

způsobem zpracoval. 

5) práce s literaturou 

Literatura domácí i zahraniční provenience je velmi reprezentativní, stejně tak je i významná 

práce s judikaturou. Poznámkový aparát je plně funkční. 
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6) jazyková a stylistická úroveň  

Stylistická úroveň práce je velmi dobrá.  

7) úprava práce (text, grafy, tabulky), 

Úprava práce je standardní. Diplomová práce neobsahuje žádné grafy či tabulky 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

K zodpovězení při obhajobě, předestírám diplomantovi k zamyšlení následující otázku: 

Rozveďte myšlenku o ponechání si osobního statutu při přemístění statutárního sídla. 

Závěrečné hodnocení 

Práci považuji za kvalitní a po obsahové stránce způsobilou pro připuštění k ústní obhajobě. 

Komise by měla zaujmout stanovisko ke skutečnosti, že vlastní text práce zahrnuje jen 48 

stran, byť podle příslušného opatření děkana je zapotřebí alespoň 50 stran textu. Počet 

znaků je i při nedodržení v rozložení práce dodržen. Bude-li práce připuštěna k obhajobě, 

předběžně navrhuji ji ohodnotit klasifikačním stupněm výborně; konečná klasifikace závisí na 

úrovni ústní obhajoby. 

 

 V Praze dne 27. prosince 2012 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

          oponent diplomové práce  


