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1. Volba tématu 

 

Diplomantka  zvolila  jako téma své diplomové práce problematiku práva obchodních korporací, 

konkrétněji otázku diskvalifikace členů statutárních orgánů kapitálových společností. Jde o právní 

oblast, která je náročná a současně aktuální vzhledem ke změně právní úpravy diskvalifikace, 

kterou přinesl zákon o obchodních korporacích. Volbě tématu lze tudíž přisvědčit.    

 

 

2. Samostatnost zpracování tématu 

 

Uchazečka  zpracovala diplomovou práci samostatně. Během její přípravy spolupracovala s vedoucí 

diplomové práce.    

 

 

3. Struktura diplomové práce a její metoda 

 

Posuzovaný text má logickou a přehlednou  strukturu. Je  členěn do pěti základních kapitol, 

které postupně pojednávají o cílech a  metodologii práce, úpravě diskvalifikace ve Velké Británii a 

České republice. Následuje  analýza obou právních úprav a závěr  shrnující stručně předchozí text.   

Co do metody postupuje diplomantka  od obecného ke zvláštnímu, když nejprve vymezuje 

postavení ředitelů, resp. statutárního orgánu, definuje okruh dotčených osob a následně pojednává o 

speciálních diskvalifikačních řešeních. Výslovně se   hlásí (s. 3) ke komparativní metodě, resp. 

k metodě funkcionální. V této souvislosti řeší i otázku právních transplantátů.  Dále využívá i 

metodu syntézy.  Použité metody odpovídají cílům   práce, resp. výzkumným otázkám 

formulovaným  na s. 6. V závěru práce se diplomantka k těmto otázkám také vyjadřuje.  Lze 

konstatovat, že zvolené metody odpovídají cílům práce.    



 

 

 

 

 

4. Formální stránka a práce s odbornou literaturou 

 

Po formální stránce má text velmi dobrou úroveň.  Diplomantka dobře a srozumitelně formuluje a 

text je prost gramatických chyb či nepřesností. 

 

   

5. Práce s literaturou  

 

 Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a zahrnuje tuzemské a zahraniční  reprezentativní  

prameny. Mezi odborné zdroje je zahrnuta i  česká a britská relevantní   judikaturou.  Na použitý 

pramen autorka odkazuje korektně a v souladu s citačními pravidly.  

 

 

6. Obsahová úroveň práce 

 

Výsledkem je kvalitní a zajímavá diplomová práce, která svědčí o přehledu autorky o 

zpracovávaném tématu o  její schopnosti nahlížet na ně v širších souvislostech. Některé pasáže 

práce jsou převážně deskriptivní, autorka je ale schopna formulovat i vlastní názory (např. s.  35, 

49, 57) a vyvozovat obecnější  závěry. Práce je psána přehledným způsobem a svědčí o autorčině 

smyslu pro systém.  

 

  

Z dílčích připomínek, resp. diskusních námětů  lze uvést následující: 

- na s. 37, 38 postrádám názor autorky na okruh osob, které lze považovat za subjekty „v 

obdobném postavení“ členům statutárního orgánu;  

- rozlišení zájmové orientace v angloamerickém a v kontinentálně evropském prostředí je 

značně zjednodušující (viz např. anglický tzv. osvícený, resp. modifikovaný shareholders 

value model (s. 50, 51).  Obdobně to platí o  schematickém hodnocení krátkodobého 

investování do akcií v Německu či Francii (s. 52);  

- s hodnocením anglické úpravy na s. 53 zcela souhlasím; 

- vzhledem k přechozím vyjádřením autorky (zejména údaj, že v ČR je zatím k dispozici 

jediné a nad to negativní rozhodnutí týkající se diskvalifikace - s. 54) není zcela konzistentní 



 

 

(resp. by vyžadoval podrobnější specifikaci)  názor vyjádřený na s. 60  o funkčnosti české 

právní úpravy, když je zřejmé, že se v českých podmínkách diskvalifikace zatím příliš 

neuplatňuje.  

 

7.  Závěr 

 

Posuzovaný text splňuje předpoklady kladené na diplomové práce. Doporučuji jej k obhajobě a 

navrhuji hodnocení „ výborně“.  
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