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Posudek práce: 

Jako téma práce si autorka zvolila problematiku fungování podniku jako subjektu 

v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. Cílem práce je analyzovat 

administrativní a ekonomické dopady spojené s novým občanským zákoníkem v konkrétním 

podniku. 

Práci autorka rozdělila do tří částí. V první části zpracovává změny, dotýkající se 

podniků, dané novým občanským zákoníkem: např. koncepční a statusové záležitosti a obecná 

úprava, která se podniků bezprostředně dotýká (vymezení věcí, právních skutečností, závazků 

aj.). Druhá část je podobnou analýzou vycházející z úpravy v zákoně o obchodních 

korporacích; vedle obecných a koncepčních změn je zde dále analyzována úprava 

jednotlivých korporací (v.o.s, k.s., s.r.o, a.s. a družstva). Třetí část je potom praktická, 

rozebírá dopady nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na 

konkrétní vybrané družstvo. 

Práce je přínosná především z pohledu komplexního shrnutí změn, které se v nové 

právní úpravě dotýkají podniků. Praktická část má podobu rozhovoru autorky 

s představitelem vybraného družstva, doplněného o syntézu autorky. Tato část by si zasloužila 

větší pozornost (dopady změn by mohly být zjištěny i jiným cestami než rozhovorem); také 

autorčinu shrnutí zde možná mohlo být věnováno více pozornosti. 

Práce má pro bakalářskou práci nadprůměrný rozsah (59 stran), jazykově a formálně 

odpovídá požadavkům. Seznam literatury odpovídá zadanému tématu, měl by však být 

formálně sjednocen (typ a velikost písma). 

Cíl práce autorka splnila a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Který typ obchodní korporace je podle Vás změnami právní úpravy zasažen nejvíce? 

2) Dají se vyčíslit náklady, které Vámi vybranému družstvu DÍLO vznikly (čistě) 

v důsledku nové právní úpravy? 

 

Navržený klasifikační stupeň: v  e  l  m i    d  o  b  ř  e . 
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