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1. Volba tématu a rozsah práce 

 

Diplomant se ve své práci zabývá povinností loajality společníka kapitálové obchodní 

společnosti. Jedná se o téma nejen teoretický zajímavé, ale také prakticky významné.  

Povinnost loajality společníka kapitálové obchodní společnosti je stále tématem relativně 

novým, poskytujícím široký prostor pro vlastní úvahy. 

 

Práce má 50 stran vlastního textu a splňuje tak požadavky na rozsah diplomové práce 

stanovené příslušným fakultním předpisem. 

 

2. Struktura a metoda práce 

 

Text je členěn celkem do šesti kapitol. V úvodu diplomant pojednává o jazykových kořenech 

pojmu loajalita, stejně jako o jeho výskytu v jiných právních odvětvích. Druhá kapitola se 

zabývá odlišením loajality společníků a loajality členů volených orgánů obchodních 

společností a obsahuje stručný vhled do německé a americké úpravy. V následující části se 

diplomant zabývá institutem loajality dle dřívější právní úpravy, včetně jednotlivých soudních 

rozhodnutí. Na čtvrtou kapitolu, jejímž obsahem je popis aspektů povinnosti loajality po 

rekodifikaci, navazuje základní rozbor nizozemské právní úpravy. V závěru diplomant 

shrnuje poznatky, ke kterým při zpracování tématu dospěl. 

Strukturu diplomové práce považuji za přehlednou, ocenit lze závěrečné shrnutí poznatků na 

konci většiny kapitol. 

 

Z hlediska metod odborné práce postupuje diplomant o obecného ke zvláštnímu, využívá také 

metody popisné. V textu se lze setkat i s dílčím historickým a komparativním pohledem. 

 

3. Formální stránka práce 

 

Po formální stránce má stránka podprůměrnou úroveň. Na škodu je velké množství 

gramatických chyb, které spočívají zejména v chybném psaní počátečních písmen některých 

slov (např. str. 9, 10, 12, 17, 18). Diplomant se nevyhnul také špatné interpunkci (např. str. 

14, 16, 21, 26) a překlepům (např. str. 12, 19, 21, 32, 37). Vytknout lze také chybný začátek 

některých vět jiným znakem či zkratkou (např. str. 13, 19, 44). Přesto lze uzavřít, že se práce 

dá číst relativně plynule, byť některá diplomantova vyjádření jsou složitější, či se v nich 

opakuje. 

 



4. Samostatnost při zpracování tématu 

Nemám pochyb, že diplomant postupoval při zpracování práce samostatně. 

 

5. Obsahová stránka práce 

Po obsahové stránce mohu ocenit úvodní pasáž o jazykových kořenech pojmu loajalita, stejně 

jako pojednání o loajalitě v jiných právních odvětvích i mimo ně. Zajímavý je i vhled do 

nizozemské úpravy. Ocenit lze diplomantovu práci s judikaturou, kdy chronologicky a 

podrobně analyzuje jednotlivá rozhodnutí tuzemských soudů. 

V práci naopak postrádám více vlastní právní argumentace a větší smysl pro vystihnutí toho 

podstatného. Místy jsou uvedena vyjádření, která nepatřící do odborného textu (např. str. 28). 

Níže uvádím některé obsahové nepřesnosti a také otázky, k nimž by se diplomant mohl při 

své obhajobě vyjádřit: 

 obecně by bylo přesnější pro loajalitu jako jednu ze složek péče řádného hospodáře 

používat spojení „loajalita členů volených orgánů“ (nikoli pouze loajalita členů 

orgánů), neboť i společníka lze považovat za člena orgánu - toho nejvyššího; 

 na str. 20 a násl. diplomant zaměňuje povinnost loajality společníka a člena voleného 

orgánu; 

 str. 36 - i družstvo je druhem obchodní korporace (jinou korporací než obchodní je 

např. spolek); 

 kapitola 5.1 je pro zvolené téma příliš obecná a tudíž nadbytečná; 

 diplomant uvádí, že ustanovení § 212 zmiňuje výslovně pouze vertikální rovinu 

loajality, když horizontální rovina má být teprve věcí výkladu - hned na další straně 

svůj názor však popírá („Ustanovení tedy pokrývá jak horizontální, tak vertikální 

formu povinnosti loajality.“) 

 při ústním vystoupení by se diplomant mohl pokusit nastínit argumentaci, která by 

soud mohla vést k jím zmíněnému rozšíření výkladu ustanovení § 212 OZ i směrem 

k horizontální rovině povinnosti loajality (str. 39 a 40); 

 pokládám diplomantovi otázku k diskusi, zda povinnost loajality zaniká s členstvím 

v korporaci (jak píše na str. 40), či zda si lze představit, že v jisté formě trvá i po 

zániku členství? 

 diplomant by mohl blíže zdůvodnit svůj názor (str. 41), že porušení povinnosti 

loajality je porušením zákonné a nikoli smluvní povinnosti; 

 v čem konkrétně spatřuje diplomant větší liberálnost nizozemské právní praxe než té 

české? (str. 57); 

 diplomant by se mohl též zabývat otázkou proměnlivosti obsahu povinnosti loajality 

v závislosti na formě obchodní korporace i na dalších faktorech (velikost atd.); 

 

6. Práce s literaturou 

Diplomant při zpracování své práce pracoval s odpovídajícím seznamem literatury i 

nejdůležitějšími soudními rozhodnutími. Nedostatkem práce je nedodržení citačních 

standardů přímo v jednotlivých poznámkách pod čarou a občasná nejednotnost při citování. 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 



Diplomová práce je způsobilá obhajoby a předběžně ji navrhuji hodnotit známkou „dobře“ až 

„velmi dobře“ v závislosti na vystoupení diplomanta při obhajobě.  

 

Praha, 5.1.2015 
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