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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DOKTORSKOU (DISERTAČNÍ) PRÁCI 

 

název: Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859–1946 

autorka: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová 

škola: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 

obor: Právní dějiny a římské právo 

datum uzavření práce: prosinec 2015 

 

Vzhledem k tomu, že mi nebyl v nastaven v IS přístup k e-verzi práce, posudek vychází 

z tištěné verze práce. 

Předkládaná disertační práce v rozsahu 191 stran vlastního textu (celkem 217 stran + 

přílohy) se skládá z předmluvy a úvodu, 8 kapitol, z nichž je stěžejní pátá kapitola popisující 

období 1919 až 1933, závěru, seznamu literatury a pramenů. Práci ukončuje pětistránkové 

anglické shrnutí a tabulkové přílohy. Anotace a klíčová slova v češtině a v angličtině jsou na 

začátku práce. 

Volbu tématu práce, zdůvodnění koncepce práce, cíl a použité primární prameny autorka 

vysvětluje v Předmluvě. Cílem práce je analyzovat právní formu podnikání Škodových 

závodů v kontextu s ekonomickými a sociálními aspekty dané doby, tedy od roku 1859 do 

roku 1946. V práci jsou jako zásadní zdroje vedle relevantních právních norem použity 

primární prameny z Archivu Škoda Plzeň a dalších archívů. Práce zaměřená na právní 

podstatu Škodových závodů (včetně popisu a fungování a personálních změn orgánů 

společnosti) včetně daňové, sociální, zaměstnanecké a proexportní politiky je přínosná, i když 

existují o Škodových závodech další práce [Jíša – Vaněk (1962), Jíša (1969), i novější „Svět 

okřídleného šípu“ od Karlický a kol. (1999)], ale jsou to práce (pouze) historicky zaměřené. 

Práce je koncipována logicky a kauzálně, avšak rozsáhlá 5 kapitola mohla být tematicky 

sevřenější. Autorka vždy, než přistoupí k právní analýze daného problémového okruhu ve 

Škodových závodech (např. existence a právní úprava kartelů, ochranných známek, loga, 

daňové politiky, forem expanze apod.), nejdříve mnohdy až příliš podrobně uvádí obecné 

právní, národohospodářské a politické okolnosti úpravy či  řešení dané problematiky, což dělá 
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práci nejen zbytečně rozsáhlou, ale hlavně nepřehlednou. Nejvíce toto vynikne u subkapitoly 

5.10.2 Sociální otázky ve Škodových závodech – například na str. 118-122 je nejprve obecně 

popsán systém invalidního, starobního a úrazového pojištění v meziválečném Československu 

a teprve od str. 123 an je podrobně popsána péče o zaměstnance ve Škodových závodech, aby 

opět od str. 130 do str. 152 bylo velice podrobně včetně rozboru některých zákonů popsáno 

rakouské a československé sociální a pracovní zákonodárství. Následně popis zdravotní péče 

ve Škodových závodech je od str. 153 do str. 156.            

Obvykle přílohy práce slouží k dokreslení a rozvinutí daného tématu v případě, že by jejich 

umístěním v hlavním textu práce došlo k rozmělnění problémové linie. Zde však mají 

obrácenou úlohu. Přílohy této doktorské práce spočívají v tabulkách a přehledných časových 

schématech změn právních forem a kapitálových účastí a jsou nedílnou součástí práce a 

dodávají práci přehlednost a zásadní informační hodnotu. Dokonce jsem názoru, že bez 

občasného nahlížení do některých schematických příloh by čtenář práce v přemíře faktů a 

podrobností ztrácel orientaci. V přílohách mi chyběl jmenný rejstřík, resp. přehled 

nejdůležitějších osob Škodových závodů se základními daty.    

Práce je čtivá (někdy ovšem jak již bylo řečeno sklouzává až k přílišným podrobnostem), 

s vysokou informační hodnotou, bez větších překlepů a gramatických prohřešků. Poznámkový 

aparát je informačně standardní a vychází z úzu právní vědy. Práce po formální stránce 

splňuje předpoklady kladené na tento typ práce.  

 

Konstatuji, že cíl práce byl splněn. Celkové hodnocení práce i přes dílčí výhrady je kladné.  

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou zkušební komisí pro obhajobu disertačních 

prací. 

   

 

      doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 

      katedra národního hospodářství 

      Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

V Praze, dne 15. 1. 2016   


