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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomantka zvolila aktuální téma. Téma genderové diverzity rozvířil v našem prostředí 
prakticky až návrh směrnice, jejž Evropská komise představila v listopadu roku 2012, a 
navzdory jeho důležitosti je zájem o ně stále spíše okrajový. Vítám, že se diplomantka 
pokusila o jeho odborné zpracování, navíc takto komplexně a zeširoka. 
 
2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Vzhledem k tomu, že téma stojí v tuzemsku stále spíše na okraji odborné pozornosti a 
diskuse, lze je hodnotit jako poměrně náročné. Diplomantka se mohla opřít jen o minimum 
domácích zdrojů, musela tudíž v převážné míře pracovat s prameny zahraničními.  
  
3. Kritéria hodnocení práce 
 
A.  Splnění cíle práce 
Diplomantka si v úvodu vytkla několik cílů a otázek, mezi nimi analyzovat stávající situaci, 
posoudit „obchodní případ“ rozmanitosti a zhodnotit přístupy, které je možné k problematice 
zaujmout. Jsem přesvědčen, že všechny beze zbytku naplnila. Práce vyváženě syntetizuje 
hned několik pohledů na věc – ekonomický, sociální, psychologický a samozřejmě právní, vše 
na pozadí historického vývoje i posouzení celkového kontextu prostředí, ve kterém se tyto 
pohledy utvářejí.  
 
B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předložené práce je evidentní. Nepochybuji o tom, že dílo je výsledkem 
diplomantčiny samostatné práce.  
 
C.  Logická stavba práce 
Struktura práce je přehledná a logicky vystavěná. Diplomantka šikovně odděluje jednotlivé 
analyzované oblasti, pohledy na věc, přístupy zahraniční, unijní i domácí, aby v závěru 
provedla výslednou syntézu závěrů, které z nich vyplývají. V kapitole V bych snad jen spojil 
část první (situace v EU) a čtvrtou (snahy o unijní reglementaci). I proto, že v podkapitole 3.3. 
diplomantka rozebírá tuzemskou reakci na projekt, jejž v podrobnostech představuje vlastně 
až o podkapitolu dál. Vhodnější by, myslím, bylo pořadí obrátit. Příkladná je jinak 
diplomantčina práce s úvodem a závěrem díla. Úvod vymezuje cíl diplomantčina snažení, 
přestavuje dílo i metody jeho zpracování, závěr hodnotí splnění tohoto cíle a rekapituluje 
zjištění, která si diplomantka vytkla v úvodu. 
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D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Okruh použitých pramenů je široký i pestrý a zahrnuje nejen většinu dostupných zdrojů 
domácích, ale i nespočet pramenů zahraničních. Dlouhý výčet cizojazyčných podkladů, jež 
diplomantka v práci zohlednila, zasluhuje zvláštní uznání. Tomu odpovídá příkladná práce 
s poznámkovým aparátem. Z formálního hlediska bych jen upozornil, že mezi internetové 
zdroje diplomantka řadí i statě, které primárně nepocházejí z prostředí internetu, včetně 
odborných článků z recenzovaných domácích periodik. Mezi použitými zdroji postrádám 
některé další domácí příspěvky, jež by stály za pozornost, například kriticky laděný článek 
prof. Bejčka: Fikce rovnosti, nebo „politicky nekorektní“ realita nerovnosti, Právní rozhledy, 
19/2013, str. 670 a násl. 
 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubka diplomantčiny analýzy je optimální vzhledem k vytčenému tématu i cíli práce. 
Třebaže diplomantka do práce zahrnula řadu pohledů i přístupů, neulpívá nijak na povrchu, 
nýbrž v každé zvolené dílčí oblasti usiluje o komplexní posouzení vystihující podstatu 
problému, a to na podkladě analýzy celé řady vstupů a hledisek. Postrádám snad jen 
zohlednění aktuálního legislativního vývoje v Německu, který stojí za pozornost nejen kvůli 
geografické, ale do značné míry též ostatní blízkosti německé a naší úpravy akciového práva. 
Ocením, jestliže diplomantka doplní informaci o něm alespoň v průběhu ústní obhajoby.   
 
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je vyhovující. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou přehledně 
číslovány a graficky odděleny. Snad jen jednotlivé podkapitoly bych doporučil číslovat tak, 
aby již z jejich číselného označení bylo patrno, ke které kapitole náleží, tj. nezačínat v každé 
kapitole novou číselnou řadu. V přehledu použité literatury bych doporučil diferencovat mezi 
zdroji skutečně internetovými a těmi, jež byly diplomantce dostupné skrze internet. Plně jsem 
neporozuměl systému jejich řazení. Zpravidla se řadí abecedně dle příjmení autora či prvního 
spoluautora. Graficky nejednotně diplomantka v práci přímo cituje cizí texty. Místy volí 
kurzívu, jindy standardní text. Bylo by lépe formát sjednotit. Tu a tam jsem také zaznamenal 
rozličné řádkování. Viz například v poznámce pod čarou č. 3. 
 
G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Práce vykazuje vysokou jazykovou a stylistickou úroveň. Chyby či překlepy jsem v ní sice 
zaznamenal (včetně hrubých – ve shodě podmětu s přísudkem), nebylo jich však tolik. Ne 
vždy také diplomantka respektuje ustálenou odbornou terminologii. Často například 
pojednává o „pravomoci“ orgánu společnosti. Za nevhodné považuji používání cizích slov, 
pro něž má čeština odpovídající ekvivalent. Tak např. slovo „background“ na str. 13, navíc 
s českým skloňováním, tedy ve tvaru „backgroundem“ v 7. pádu.  
 
4.  Případná další vyjádření k práci 
Na straně 6 práce diplomantka v souvislosti s rozdělením působnosti mezi statutárního 
ředitele a správní radu v monistické akciové společnosti odkazuje na § 456 ZOK, dle něhož 
pravidla o představenstvu dopadnou na statutárního ředitele, pravidla o dozorčí radě se použijí 
na radu správní. Toto pojetí ale – pro vymezení působnosti – neodpovídá výkladu, který se 
nakonec ustálil. Uvítám, jestliže diplomantka uvede svůj závěr na pravou míru během ústní 
obhajoby. 
 
5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Viz shora. 
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6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Práci celkově hodnotím jako zdařilou a způsobilou obhajoby. Výsledné hodnocení 
ponechávám závislým na průběhu této obhajoby, předběžně ji ale nevylučuji hodnotit ani 
stupněm výborně. 
 
V Praze dne 5. září 2016            

 
 
 
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. 


