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P o s u d e k školitele doktorské desertační práce 

JUDr. Mgr. Vendulky Valentové  

„Vývoj právní formy Škodových závodů v Plzni v letech 1859-1946“ 

(216 stran a přílohy) 

 Doktorandka V. Valentová má dlouholetou studijní i pedagogickou praxi. Během ní 

šťastně kombinovala své všeobecně historické vzdělání, praktické zaměstnání na historii 

blízkém úseku knihovnictví a vysokoškolskou učitelskou specializaci právnickou. Její 

osobnost od mládí formoval pevný citový vztah k západním Čechám, k dávné i novější 

historii zaměřený mj. na Plzeňsko. Volba tématu disertace při její nadprůměrné pracovní 

angažovanosti na historickoprávní katedře Právnické fakulty ZČU proto téměř nemohla 

minout nejvýznamnější plzeňský průmyslový podnik – „Škodovku“. 

 Ve svých dřívějších pracích často kolegyně Valentová jako východisko bádání volí 

sledování osobních osudů jednotlivců, které ji přivádí k právním hlediskům zkoumaných jevů 

a souvislostí. To se výrazně projevuje i v obsahu předkládané disertace. Studium osob až snad 

příliš propojuje s výzkumem právní podstaty problémů a jejich řešením. Obtížné je pak 

zachovat proporci mezi dvěma hledisky : právním a obecně historickým, resp. lidským, což 

vlastně pisatelce ztěžuje uspořádání výsledků jejího bádání.  

 Právní základy podnikání ekonomického subjektu, které si zvolila jako téma disertační 

práce, dostaly výslednou teoretičtější formulaci tématu. Autorka je ze všech svých sil 

studovala a studuje, splnila předepsané studijní povinnosti a splnila i vytýčený cíl při značném 

vytížení pracovními úkoly na katedře i nad její rámec na plzeňské fakultě ZČU. 

 Úspěšně zvládla časově i juristicky náročnou práci s archivními dokumenty vyžadující 

znalost dějin obchodního práva i dalších právních podob aktivity Škodových závodů za 

monarchie i po roce 1918. Analyzované problémy právní se v textu místy prolínají 

s ekonomickými otázkami. Její, dle mého názoru, původně příliš široké časové i obsahové 

rozpětí práce jsem doporučoval začít od 19. století.  

 Práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu rovněž doporučuji udělení 

vědecké hodnosti Ph.D. 

 

V Praze dne 29. ledna 2016 

       Doc.JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 

         školitel   


