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P o s u d e k   diplomové práce   

 

Diplomantka     :   P R O C H Á Z K O V Á  Tereza  

Název práce     :   Diskvalifikace členů statutárních orgánů z výkonu funkce v 

                             kapitálových obchodních společnostech a srovnání s úpravou        

                             ve Velké Británii 

Rozsah práce   :   60 stran textu 

Datum odevzdání : 8. 6. 2017 

 

Aktuálnost tématu 

Posuzované téma diplomové práce považuji nejen za zcela aktuální, a to zejména 
s ohledem na novou právní úpravu, zvolení výběru tématu pak za netradiční, 
neomšelé, za zcela originální. 

Náročnost tématu 

Zvolené téma je tématem náročným, neboť sama právní úprava zvolené problematiky 
v našem zákoně není právě jednoduchá, kromě toho se musela autorka seznámit a 
prostudovat anglickou právní úpravu, jakož i odbornou literaturu s daným tématem 
související. 

Cíl práce a jeho splnění    

Cílem práce, dle autorky, je poznání a pochopení české právní úpravy, a to zejména 
v souvislostech s jejím britským vzorem a případná identifikace úseků, kde bude 
možno použít britský vzor jako interpretační vodítko a tak přispět ke zdokonalení 
české verze. Je třeba rovněž dodat, že diplomovou práci pojala diplomantka i jako 
práci výzkumnou, neboť na položené otázky hledá a také nachází odpovědi. Vytčený 
cíl diplomantka splnila 

Logická stavba práce 

Posuzovaná práce včetně úvodu a závěru je rozdělena do šesti kapitol, které mají své 
podrobné vnitřní členění. Nejprve se diplomantka zabývá úpravou ve Velké Britanii, 
kdy např. pojednává o účelu a důvodech diskvalifikace, o osobách podléhajících 
diskvalifikaci, aby pak učinila určitý závěr. Po té se v kapitole čtvrté věnuje obdobným 
způsobem úpravě v České republice a opět s určitým závěrem. V následující kapitole 
provádí analýzu obou právních úprav. 
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Obsahová úroveň 

K obsahové úrovni nemám nic co bych mohla vytknout. Práce je nejen velmi zajímavá, 
autorka se precizně vyjadřuje, formuluje své vlastní názory, třebaže odkazuje i na řadu 
názorů a myšlenek jiných autorů – v práci je téměř sto padesát odkazů na odbornou 
literaturu. V závěru práce, který je výsledkem jejího „bádání“ pak navrhuje, co by bylo 
možné de lege ferenda v naší právní zlepšit. S jejími podněty lze jen vyslovit souhlas, 

 

Formální úroveň  

I tato stránka diplomové práce má velmi slušnou úroveň, i když je v ní jen několik málo 
chyb, ty však v žádném případě nesnižují vysokou kvalitu práce obsahové. Tak např. 
uvádím str. 34, 35,44, 46, 51, 53, 58, kdy se jedná zejm. o interpunkci nebo chyby 
v přepisu. 

 

Celkové zhodnocení 

Posuzovaná práce má výbornou kvalitu, autorka se v problematice pohybuje naprosto 
suverénně, proto může mít i kritický pohled na současnou právní úpravu a dovolit si 
navrhnout její zpřesnění. 

 

Navrhovaná klasifikace:  v ý b o r n ě  

 

O t á z k a  k  o b h a j o b ě 

Na str. 34 diplomantka uvádí, že nedostatkem české úpravy je neexistence veřejného 
rejstříku diskvalifikací. K tomuto názoru se přikláním, otázka zní, u kterého orgánu by 
měl být tento rejstřík veden? 

 

Praha, červen 2017 

 

 

 

                                                                       Zahradníčková 

                                                                           oponent 


