
Stránka 1 z 1 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra národního hospodářství 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Michal PRZECZEK 

Téma práce: Ekonomická analýza práva v oblasti odpovědnosti za škodu 

Rozsah práce: 78 číslovaných stran 
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Jazyk, ve kterém je diplomová práce zpracována, je čeština. 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti institucionální 

ekonomie, resp. ekonomické analýzy práva (Law & Economics). Zvolené téma je aktuální. 

Předložená diplomová práce se skládá z titulní strany, z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 

čtyř meritorních kapitol (které jsou ještě dále členěny), závěru, seznamu použitých zdrojů, resumé v 

češtině, summary (vč. názvu práce) v angličtině, klíčových slov v češtině a keywords 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. Zdroje jsou dohledatelné a jednoznačně identifikované. Rozsah zdrojů je nadprůměrný. 

Práce je psána srozumitelným jazykem a struktura práce je logická a systematická.  

Diplomant si vybral náročné téma práce. Práce jako celek je výrazně nadprůměrná a nemá 

zásadní nedostatky.  

Nemá-li oponent k dispozici nedostatky zásadního charakteru, nezbývá mu, než se uchýlit ke 

kritice sekundárních či dokonce terciálních nedostatků: Obsah na s. 4 mohl být opticky přehlednější, 

členění kapitol možná mohlo být podrobnější. V identifikaci zdrojů mezi jmény autorů a mezi jménem 

(jmény) a názvem mohly být dělány interpunkční znaménka (čárky, dvojtečky), jakkoli mezi 

některými autory, zejména v anglosaském světě, se stále vyskytuje móda interpunkce v co největší 

míře eliminovat (pro což má oponent do jisté míry pochopení). Stejně tak odlišení např. názvu knihy či 

periodika jiným typem písma (kurzíva) mohlo učinit identifikaci přehlednější.  

Při obhajobě by se diplomant mohl vyjádřit k následujícímu:  

Do jaké míry je v souladu s naznačenými závěry diplomanta v kapitole 4.1 aplikace duty of 

loyalty (povinnost loajality) a duty of care (povinnost péče) na chování manažerů obchodních 

korporací, resp. akciových společností, a vymáhání těchto fiduciárních povinností americkými soudy – 

jinými slovy, jak diplomant nahlíží na možnost aplikovat na regresní náhrady „veřejných činitelů“ 

stejná pravidla jako na odpovědnost manažerů při porušení fiduciárních povinností. 

Po celkovém zvážení oponent diplomové práce předloženou práci doporučuje k obhajobě a 

navrhuje ji hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 6. června 2016 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec Ph.D. 

    oponent diplomové práce 


