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Téma práce  

Diplomantka si pro svou práci zvolila velmi aktuální téma, které je pro svou šíři nicméně obtížně 
uchopitelné. To však autorka zvládla se ctí, když dokázala vymezit rozmanitost (diverzitu) v celé její 
šíři (kapitola III.1), a následně se zaměřila na její nejaktuálnější aspekt, tj. účast žen v dozorčích 
radách (i výkonných orgánech společnosti).  

Cíl práce 

Cílů si diplomantka klade hned několik (s. 4). Za prvé, posoudit, co vše spadá pod pojem „diverzita“ 

v obchodních společnostech. Za druhé, zda je diverzita v dozorčích radách přínosem, popř. za jakých 

podmínek. Za třetí, zda je model zvolený Evropskou komisí vhodný. Za čtvrté, jaký model by měla 

zvolit Česká republika. Jakkoliv se zdá být takové stanovení cílů na diplomovou práci příliš ambiciózní, 

autorce se v práci daří zaujmout postoj ke všem uvedeným otázkám, byť u poslední otázky autorka 

zůstává u obecných proklamací bez konkrétního návrhu řešení. 

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní kapitole je věnována pozornost vymezení 

pojmů (dozorčí rada, diverzita). Třetí kapitola se zaměřuje na zhodnocení přínosů a negativ diverzity; 

důraz je kladen na odhalení souvislosti mezi diverzitou a výkonností společnosti. Ve zbytku práce se 

autorka zaměřuje na genderovou diverzitu. Čtvrtá část pojednává o principu rovného zacházení a 

část pátá je věnována návrhu řešení EU i přístupu vybraných států. Diplomová práce je zakončena 

zdařilým závěrem, který shrnuje autorčina zjištění a odpovídá na položené otázky.  

Zpracování práce  

Tématu rozmanitosti v dozorčích radách (resp. správních radách, board of directors), zejména pak 

problematice zastoupení žen, je ve vyspělých západních státech věnována značná pozornost, neboť 

se jedná o politicky velmi citlivé téma. Autorka tak byla postavena před nelehký úkol, a to vypořádat 

se s velkým množstvím převážně cizojazyčných materiálů zaměřených na tuto problematiku. To se 

zcela nepodařilo, když je zbytečně velký prostor poskytován studiím, byť, jak autorka trefně uzavírá, 

vliv složení dozorčí rady (správní rady) na vedení společnosti není z podstaty věci možné jednoznačně 

prokázat. Ocenit je však třeba snahu zohlednit rozsáhlý empirický výzkum; pochvalu rovněž zaslouží 

kritické hodnocení argumentů jednotlivých studií.  

Autorka se v práci nevyhýbá ani nevyjasněným otázkám, např. zda je rovněž kodeterminace otázkou 

rozmanitosti dozorčích rad či nikoliv.  

Zpracování práce příliš nesvědčí subjektivní přístup, který autorka zvolila („já osobně si myslím“, s. 30, 

„osobně o prokazatelnosti pochybuji“, s. 32; „nejsem schopna porozumět“, s. 32 apod.); bylo by 

vhodnější práci „odosobnit“. Nešvarem je také mnohomluvnost (např. argumenty různých výzkumů 

podporujících diverzitu by bylo možné shrnout, viz výše) a místy opakování již řečeného (několikrát 



zmiňována – jakkoliv pravdivá – nezbytnost před přijetím opatření k posílení diverzity zhodnotit jejich 

dopad).  

Práce s literaturou a judikaturou 

Z práce je zřejmé, že se autorka seznámila s velkým množstvím dokumentů, a to často z jiných (než 

právních) vědních oborů (nejrůznější výzkumy a studie). Větší zohlednění právních publikací by 

diplomové práci prospělo (z českých zdrojů zůstaly nezohledněny např. příspěvky J. Bejčka k danému 

tématu). Zohledněny jsou i rozsudky ESD k problematice rovného zacházení mezi mužem a ženou. 

Ocenit je třeba skutečnost, že autorka vycházela převážně z cizojazyčných materiálů.  

Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň práce je dobrá, gramatické chyby se v práci téměř nevyskytují. Autorka se vyjadřuje 

jasně a srozumitelně, byť lze text na některých místech označit za rozvláčný. Nešvarem je příliš 

subjektivní přístup, který není ve vědeckých pracích obvyklý (viz výše). Pochybnosti budí rovněž volba 

některých obratů (kurikulum, stereotypování).  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

Autorka považuje zvýšení zastoupení žen v dozorčích radách (i představenstvech) za potřebné. Jaké 

konkrétní změny (včetně přesné formulace) v českých předpisech by autorka navrhla za účelem 

dosažení vyšší rozmanitosti vedoucích (výkonných i kontrolních) orgánů akciových společností?  

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady. 

Navrhuji přitom práci klasifikovat stupněm výborně až velmi dobře, a to v závislosti na průběhu 

obhajoby.   

V Hamburku dne 21. 8. 2016  
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