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Předmětem posuzované disertační práce je aktuální téma z oblasti práva obchodních
korporací, konkrétně problematika skupin společností. Jde o zajímavou, teoretický náročnou
a prakticky významnou látku. Aktuálnost zvoleného

tématu podtrhuje změna koncepce

českého koncernového práva, která – na rozdíl od předrekodifikační úpravy čerpající
především z německého koncernového práva – zvolila (i když nikoli důsledně) francouzský
model. Proto je správné, že doktorand zvolil za předmět svého zkoumání nejen české, ale i
francouzské koncernové právo. Volbě tématu lze tudíž přisvědčit.
Struktura disertační práce je přehledná. Autor rozdělil práci na dvě kapitoly, přičemž
v prvé pojednává o francouzském, ve druhé o českém koncernovém právu. V rozsáhlejší
kapitole věnované problematice tuzemské právní úpravy jsou nejprve vymezeny základní
pojmy koncernového práva. Na ně navazuje pojednání o právních důsledcích vyplývajících ze
zařazení obchodní korporace do podnikatelského seskupení. Práce je zakončena závěrem,
v němž autor shrnul hlavní myšlenky, k nimž zpracováním zvoleného tématu dospěl.
Metodologicky je zřejmý postup od obecného ke zvláštnímu. Nejprve jsou vymezeny
základní pojmy, s nimiž autor dále pracuje (viz výše). Použita je též metoda komparace, dále
metoda analytická a syntetická. Zvolené metody jsou v souladu se zaměřením a cílem
disertační práce.
Pokud je o prameny, z nichž autor čerpal, lze konstatovat, že jejich skladba odpovídá
tematickému zaměření práce. V seznamu použité zahraniční odborné literatury dominují
francouzské prameny.
komercialistů.

Uchazeč vycházel též z reprezentativních publikací

tuzemských

Postrádám v seznamu literatury přehled francouzské judikatury věnovaný

skupinám společností. V textu nicméně autor se soudními rozhodnutími pracuje.
Závěrem lze konstatovat, že při zpracování svého tématu Mgr. Ditrych spolupracoval
se školitelkou, prokázal ve své disertační práci znalost předmětného tématu. Zvolený úkol je
náročný tím spíše, že v tuzemsku není monografie zpracovávající problematiku koncernového
práva. I proto jsou disertační práce věnované tomuto tématu pro českou komercialistiku
přínosem.. Práci považuji za způsobilou obhajoby.
Praha, 10. května 2016
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