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Aktuálnost tématu a jeho náročnost 

 

Diplomantka zvolila za téma své diplomové práce oblast práva obchodních korporací, 

konkrétně českou právní úpravu monistické organizační struktury akciové společnosti a její 

srovnání s tradičním francouzským monistickým modelem. Vzhledem k tomu, že v českém 

právním prostředí je monistická organizační struktura pro „běžnou“ akciovou společnost 

novum a dále vzhledem k tomu, že česká úprava obsažená v zákoně o obchodních 

korporacích přináší řadu výkladových problémů, je volba tématu vhodná. Zvolané téma patří 

do kategorie náročnějších.  

 

 

Struktura práce  

 

Práce je logicky členěna. Autorka nejprve pojednává obecněji o správě a řízení 

akciové společnosti v širším pohledu, ve druhé části se zabývá monistickým systémem vnitřní 

struktury dle českého zákona o obchodních korporacích a ve třetí části pak řízením a správou 

akciové společnosti ve francouzském právním řádu. K označení třetí kapitoly je ale třeba 

dodat, že o dualistické organizační struktuře je v textu pouze zmínka a text se zaměřuje téměř 

výlučně na monistický model (což nezpochybňuji). Název třetí kapitoly ale zcela nevystihuje 

její obsah. V závěru shrnula autorka hlavní poznatky, k nimž zpracováním tématu dospěla.  

Diplomantka postupovala od obecného ke zvláštnímu, dále použila metodu 

analytickou a dílčím způsobem i metodu srovnávací. Použité metody odpovídají v zásadě cíli 

práce.  

 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Diplomantka zpracoval své téma samostatně, učinila vlastní závěry a korektním 

způsobem pracovala s odbornou literaturou.  

 

 

Obsahová stránka práce 

 

 Zvolené téma je individuální, proto klade i vyšší nároky na přípravu a zpracování. Lze 

nicméně konstatovat, že se diplomantka se zkoumanou problematikou dobře seznámila. Na 

práci oceňuji její srovnávací pojetí, i když komparativní přístup měl být hlubší. Autorka 

zpravidla francouzský text doplňuje jen dílčími srovnávacími poznámkami. V textu 



věnovanému české právní úpravě poukazuje na výkladové problémy a formuluje i některé 

vlastní závěry. Zcela souhlasím s poukazem na jeden ze základních rozdílů, a to obligatornost 

vytvoření orgánu – statutárního ředitele v českém akciovém právu.   

Z dílčích připomínek a diskusních námětů lze uvést například následující: na s. 5 se 

uvádí o dualistickém systému, že je tradičně uplatňován ve většině západoevropských zemí. 

Mám za to, že tento závěr není zcela přesný (viz např. právě zkoumaná Francie, ale i Belgie, 

Itálie se svými třemi modely organizační struktury, specifickou úpravu má Švýcarsko atd.). 

Na s. 7 mělo být přesněji rozlišováno mezi neexekutivními a nezávislým členy správní rady či 

Boardu. V autorčině textu se tyto charakteristiky poněkud překrývají.  Na s. 8 je výčet zemí 

s monistickým modelem velmi úzký (např. i Austrálie a další). Také porovnávané výhody a 

nevýhody monistické a dualistické organizační struktury akciové společnost jsou dosti 

zjednodušeny. Autorka také nepřesně uvádí důvody zrušení speciální úpravy monistické 

organizační struktury evropské společnosti (s. 9).  

 

 

Literatura  

  

Seznam použité literatury obsahuje reprezentativní prameny české a francouzské 

komercialisty. Na použitý pramen se odkazuje v souladu s citačními standardy a gramaticky 

přesně.  

 

 

Formální stránka práce 

 

 Po formální stránce má diplomová práce odpovídající úroveň.  

 

 

Závěrečné hodnocení práce:  

 

Posuzovaná diplomová práce je způsobilá obhajoby, k níž ji tímto doporučuji. 

Předběžně navrhuji hodnotit ji známkou „velmi dobře“.   
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