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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální  

Práce je věnována právní úpravě monistické organizační struktury akciové společnosti. 

Možnost volit tuto organizační strukturu je v tuzemském obchodním práva nová a je spojena 

s rekodifikací českého soukromého práva, konkrétně se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní úpravu, která není 

dostatečně propracována, přináší její aplikace řadu právních problémů, nad nimiž je nezbytné 

se zamýšlet.  Jde o téma, které dosud není v české odborné literatuře dostatečně zpracováno. 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma je náročné jak z hlediska úrovně teoretických znalostí, tak také z hlediska znalosti 

zahraničních úprav monistické organizační struktury. Náročnost tématu zvyšuje i výše 

zmiňované nedostatečné zpracování tématu v české komercialistice.  

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Diplomant si za cíl stanovil popsat českou právní úpravu monistické 

organizační struktury a upozornit na její výkladové problémy. Cíl mohl být ambicióznější,  

nicméně tak, jak je formulován,  jej diplomant v celku  splnil.   

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Diplomant při práci na diplomové práci konzultoval některé otázky. Diplomovou práci vytvořil  

samostatně.  

 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce je vhodně zvolena. Výhrady mám k zařazení (a dosti povrchnímu 

zpracování) výboru pro audit.  

Dodržení zvolené systematiky: Ano  

 



D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Diplomant  využil   tuzemské reprezentativní zdroje. Postrádám ale větší rozsah využití 

zahraniční  odborné literatury, která by při zpracování tohoto tématu mohla být cenná při řešení 

řady výkladových otázek a zejména při promýšlení návrhů  budoucí koncepce monistické 

struktury v ČR.  

 

Při práci s literaturou diplomant dodržel citační standardy a další zásady práce s odbornými  

zdroji. Výhradu mám ke gramatické stránce poznámek pod čarou (viz např. pozn. č. 155, 156, 

159).   

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma je zpracováno částečně  deskriptivně, poukazuje se ale i na otevřené (diskusní) otázky a 

autor se k nim vyjadřuje, i když lze vnést námitky k hloubce provedené analýzy.  

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

 

Grafy a tabulky:  Ne 

 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu je spíše nízká (viz zejména chyby v interpunkci).  

I stylistická úroveň práce  je  nižší a svědčí o menší zkušenosti autora s tvorbou odborného textu 

a místy i o menší pečlivosti při jeho  formulaci.  

 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

Z textu je zřejmé, že autor poněkud podcenil širší teoretický základ. Nejde o zařazení pasáží 

z teorie práva do textu, ale o znalost teorie práva jako východiska pro zpracování speciálně 

zaměřeného odborného textu (viz první otázka k diskusi při obhajobě).   

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Autor se dopouští určitých zjednodušení – např. na s. 10 se hovoří o „zmírňování“ povinnosti 

péče řádného hospodáře institutem podnikatelského úsudku, což je juristicky značně nepřesné.  

Při obhajobě by měl diplomant zejména  

-  vysvětlit povahu kogentní a dispozitivní normy a jejich vynutitelnost, případně jejich 

vztah k veřejnému právu (tuto otázku kladu v reakci na text na s.  11 diplomové práce), 

- Vysvětlit text na s. 31 

- nastínit další možnost řešení specializace obchodního vedení v rámci monistické 

organizační struktury (jinak, než delegací na zaměstnance, jak se uvádí v závěru práce).   

 

6.  Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť v zásadě splňuje předepsané předpoklady a s ohledem na 

výše uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat stupněm  dobře.  

 

 

V Praze dne  2. dubna 2016 

          Prof.   JUDr.Stanislava Černá, CSc.  

              vedoucí diplomové práce 



 

 


