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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština.
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti corporate
governance. Zvolené téma je aktuální.
Předložená diplomová práce se skládá z čestného prohlášení, poděkování, seznamu zkratek,
obsahu, úvodu, čtyř meritorních kapitol, členěných na podkapitoly (které jsou ještě dále členěny),
závěru, seznamu použitých zdrojů, příloh, abstraktu v češtině (Resumé) a v angličtině (Summary),
názvu práce v angličtině a klíčových slov v češtině a v angličtině.
Diplomová práce splňuje předepsaný počet stran (znaků) a obsahuje všechny požadované
formální složky a náležitosti. Míra citování (identifikace) literatury i dalších zdrojů tak, jak je
provedena v práci, je nadprůměrná. Informační zdroje jsou jednoznačně identifikovány.
Diplomová práce zahrnuje následující oblasti: postavení členů akciové společnosti (kap. 1),
právní úprava odpovědnosti za škodu a její náhrady (kap. 2), pojištění odpovědnosti za škodu (kap. 3)
a pojištění odpovědnosti za škodu orgánů akciové společnosti (kap. 4).
Předložená práce je velmi přehledná a srozumitelná, má velmi dobrou strukturu, jednotlivé části
na sebe logicky navazují. Drobné pravopisné chyby či překlepy (např. s. 83 předposlední řádek) a
menší nepřesnosti jsou výjimečné (např. s. 48 poslední věta).
V práci jsou zapracovány relevantní teorie, statistická data, empirické poznatky a právní úprava.
Práce je ve všech základních ohledech nadprůměrná.
Práci lze vytknout pouze nedostatky marginálního charakteru. Diplomant uvádí, že pojistníkem
je v případě „pojištění odpovědnosti za škodu členů orgánů akciové společnosti“ akciová společnost
(s. 77, s. 96), avšak informace vyplývající z textu práce na straně 85 budí dojem, že pojistníkem je
pojištěný manažer. Termín „morální hazard“ je v souvislosti s pojištěním odpovědnosti direktorů a
manažerů zmíněn až v rámci závěru (s. 98), přičemž by bylo vhodnější tento termín zmínit v uvedené
souvislosti již dříve.
V práci mohlo také být explicitnější „přemostění“ mezi rozborem fiduciárních povinností a
možností pojištění se proti porušení těchto povinností. Navrhuji proto na toto téma vést diskusi při
obhajobě spočívající v nalézání odpovědí na otázky, kdy je škoda (újma) soudně vymahatelná, zda při
nesplnění povinnosti loajality či péče, a ve kterých případech může být škoda kryta pojištěním.
Diplomant může založit argumentaci i na konkrétním případu, např. na v-práci-zmíněné kauze Enron.
Po celkovém zvážení předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji
ohodnotit známkou výborně.
V Praze dne 15. září 2014
Mgr. Ing. Aleš Borkovec
vedoucí diplomové práce

