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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn (Práce ve své podobě po přepracování 

překonává mnohé vady, které jí byly vytčeny v předchozích posudcích. Přesto však do jisté 

míry přetrvává deskriptivní charakter textu, což je dáno relativně širokým záběrem: plný 

rozsah regulace akcií doplněný speciálním zaměřením na problematiku procesu eliminace 

volného oběhu akcií na majitele.) / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 

 

 

 

C.  Logická stavba práce 



Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami: / Zvolena 

nevhodně (odůvodnění: ….) 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Spíše ano (dle seznamu zdrojů pracovala diplomantka s relativně 

malým množstvím judikatury) / Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Spíše dostatečně (Diplomantka se relativně často uchyluje k využití 

pramenů spíše popularizačních)/ Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (vyšší počet různorodých pramenů anglických, německých a 

ruských) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Spíše ano (zdroje jsou nejednotně identifikovány – 

v seznamu u některých komentářů nebo internetových článků nejsou uváděni autoři, jen 

v některých případech je autor uveden s plným křestním jménem) / Ne (odůvodnění: …) 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Spíše ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Text obsahuje spíše malé množství pasáží 

podrobujících relevantní úpravu samostatné analýze. 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: S ohledem na zvolený přístup 

k tématu se potvrdila jen omezená možnost řádně zhodnotit v celkovém souhrnu úpravu akcie. 

Problematika zrušení volně transferovatelných akcií na majitele byla zhodnocena řádně, 

některé obecnější závěry a úvahy autorka uvádí při komparaci se zahraničními úpravami.  / 

Nedostatečné (odůvodnění: …) 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne 

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: vyšší počet překlepů 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: Nejednotné a někdy nedostatečné identifikování zdrojů. 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 



Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

--- 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Autorka uvádí, že „lze usuzovat na to, že rozsah práv, která mohou být spojena akcií, není 

stanoven kogentně“ (s. 8). Při obhajobě by bylo vhodné tuto úvahu konkretizovat a předložit 

příslušnou argumentaci. 

 

Na s. 29 diplomantka uvádí, že údaj o formě akcie je povinnou obsahovou náležitostí akcie a 

nelze proto použít domněnky dle § 518 odst. 2 obč. zák. Jaké právní důsledky tedy bude mít 

vydání akcie bez tohoto údaje? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť autorka řádně téma uchopila a zpracovala. Přesto je text 

ve svém souhrnu relativně popisný a též odborná práce s dostupnými prameny vykazuje výše 

uvedené vady. Proto předběžně navrhuji práci klasifikovat stupněm dobře. 

 

 

 

V Praze dne 7. 11. 2017 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


