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Provést rozbor a zhodnocení právní úpravy akciové společnosti v zákonu o 

obchodních korporacích, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

Zásady: 

- analýza právních předpisů; 

- dílčí komparace s dosavadní úpravou, 

- využití relevantní judikatury. 

 

Vedoucí bakalářské práce JUDr. Bc. Jan Janeček, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce           x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

  x  
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předkládaná práce podává stručnou analýzu současné právní úpravy postavení akciových 

společností. Úvodní pasáže práce jsou v převážné míře popisné. Autorka poměrně často cituje 

odkazovanou literaturu. Jen základní pozornost také věnuje právní úpravě právnických osob 

obsažené v občanském zákoníku a jejím vazbám k zákonu o obchodních korporacích. Kladně 

lze hodnotit propojení výkladu s judikaturou (viz např. str. 25), kterým autorka prokazuje 

porozumění rozebírané problematice. Jako přínosnou je třeba hodnotit především kapitolu 3, 

kde se autorka práce pokouší o dílčí komparaci nové a dosavadní právní úpravy postavení 

akciových společností. Tato část práce má zcela bez pochyb také praktický rozměr, který 

autorka demonstruje v kapitole 4, provedením analýzy dokumentů dostupných ve sbírce listin 



obchodního rejstříku. Tím také prokazuje pochopení a praktickou schopnost aplikace 

nabytých znalostí. Autorka tak naplnila stanovený cíl práce. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Nechť se autorka práce podrobněji vyjádří k možným výhodám a nevýhodám volby 

monistického, nebo dualistického systému vnitřní struktury akciové společnosti.  

2) Nechť autorka práce vysvětlí vztah občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích, především pokud jde o právní úpravu postavení akciových společností. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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