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Téma práce  

Diplomant pro svou diplomovou práci zvolil téma nástroje ochrany zájmu obchodní korporace. Jedná 
se o téma mimořádně zajímavé z akademického i praktického pohledu, které přitom není v české 
literatuře náležitě zpracováno.  

Cíl práce 

Cílem práce je vymezit zájem obchodní korporace a popsat jednotlivé prostředky ochrany zájmu 

obchodní korporace v českém právu (s. 4).   

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí, které jsou doplněny úvodem a závěrem.  

První část diplomant věnuje vymezení, co je třeba rozumět zájmem obchodní korporace. Popisuje 

přitom dva základní přístupy, pomocí kterých je zájem obchodní korporace zpravidla vymezován – 

shareholder value a stakeholder value; zmíněny jsou i modifikace těchto základních teorií 

(enlightened shareholder value, EMS-model).  

Zbývající části práce se věnují popisu jednotlivých nástrojů ochrany zájmu obchodní korporace. Druhá 

část popisuje tržní nástroje ochrany zájmu obchodní korporace (produktové trhy, kapitálové trhy a 

trh práce). Třetí část označená jako regulatorní nástroje ochrany zájmu obchodní korporace vymezuje 

a stručně popisuje jednotlivé prvky, které pomáhají zájem obchodní korporace chránit. Čtvrtá část je 

věnována podnikatelským seskupením.  

Struktura práce je zvolena vhodně. Rovněž rozsah jednotlivých částí odpovídá jejich významu.  

Zpracování práce  

Za největší nedostatek diplomové práce považuji skutečnost, že diplomant věnuje převážnou část 

práce popisu a na vlastní analýzu tak zbývá jen velmi málo místa. Zatímco vymezení jednotlivých 

nástrojů, které přispívají k ochraně zájmu obchodní korporace, je bezesporu žádoucí, jejich 

podrobnější popis je nadbytečný (zvlášť v případě, že úprava daného nástroje obsahuje řadu 

sporných aspektů, viz pojednání o střetu zájmů či zákazu konkurence). Bylo by vhodnější se 

soustředit na vymezení, jak daný nástroj ochranu korporace zajišťuje, resp. nezajišťuje a z jakých 

důvodů (zde by diplomant mohl uplatnit své připomínky k formulaci úpravy). V tomto směru 

diplomant téma náležitě „nevytěžil“.   

Diplomant se na některých místech dopouští nepřesností (např. „větší obchodní korporace mají 

povinnost nechat účetní závěrku přezkoumat auditorem“, s. 35-36). Na některých místech potom 

sklouzává k neodborným výrazům (např. „rozkrádání nároků“, s. 10). 

Práce s literaturou a judikaturou  

Práci s literaturou a judikaturou zvládl diplomant dobře. V práci je zpracovaná dostupná česká 

literatura; diplomant přitom pracuje ve velkém rozsahu i s literaturou zahraniční. Citace jsou 

provedeny důsledně a korektním způsobem.  



Jazyková a stylistická úroveň, formální úprava 

Diplomant se vyjadřuje převážně velmi srozumitelně, text je plynulý a přehledný. Překlepy či 

gramatické chyby se vyskytují málo.  

Formální úpravě práce nelze nic vytknout.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Jaké vymezení zájmu obchodní korporace považuje diplomant za nevhodnější? Jaké pojetí je 

typické pro Českou republiku? Jaké pro ostatní evropské země?  

 Je žádoucí po společnosti požadovat společenskou odpovědnost (CSR) (s. 21)? Jaký postoj 

k této problematice zaujala Evropská komise?  

 Co jsou to fiduciární povinnosti (s. 52)? 

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. S ohledem na vytčené 
nedostatky navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře.   
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