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1.

Aktuálnost (novost) tématu: Téma je velmi aktuální, a to jak vzhledem k jeho
korporačně právnímu zaměření, tak vzhledem k souvislostem s insolvenčním právem i
připravovanou novelou zákona o obchodních korporacích, kterou se autor též ve své práci
zabývá.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody: Téma klade značné nároky na teoretické znalosti autora, a to nejen z oblasti
práva obchodních korporací, ale i z hlediska obecného práva závazkového. Totéž platí o
náročnosti na vstupní údaje i na prostudování širokého okruhu odborných zdrojů. Autor
rozsáhle využil tuzemskou i zahraniční odbornou literaturu. Byl nucen vypořádat se se
skutečností, že zvolené téma není rozsáhleji zpracováno v odborné literatuře ani není
předmětem rozsáhlejšího judikaturního rozhodování. Na použitý pramen autor korektně
odkazuje. Z hlediska metodologického postupuje od obecného ke zvláštnímu. Svůj
výklad zakládá zejména na analytickém a právně-komparativním přístupu. V závěru
práce je využita i metoda syntézy. Použité metody odpovídají cíli práce.

3.

Formální a systematické členění práce: Rigorózní práce je členěna do čtyř základních
kapitol a zakončena závěrem, v němž autor stručně shrnul myšlenky, k nimž dospěl
zpracováním svého tomatu. Struktura práce je uspořádána logicky a přehledně.

4.

Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím
způsobem zpracován: Po prostudování práce lze učinit závěr, že autor prostudoval
rozsáhlý okruh literatury, téma promyslel, analyzoval a uničil závěry. Lze tudíž
konstatovat, že záměr rigorózní práce byl odpovídajícím způsobem zpracován.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Za svůj cíl si autor vytknul podat ucelený výklad o
rozličných
aspektech
újmy
vznikající
v koncernových vztazích při výkonu koncernového
řízení a zejména analyzovat její právní následky
v českém právním řádu. Tento cíl se mu podařilo
splnit.
Samostatnost při zpracování Při zpracování tématu postupoval Mgr. Pulicar
tématu včetně zhodnocení samostatně. Osnovu práce a vybrané otázky
práce z hlediska plagiátorství
konzultovat.
Logická stavba práce
Práce má logickou strukturu, když pojednává nejprve
o obecnějších otázkách (teoretických východiscích,
pojetí koncernu a následně o otázkách zvláštních).
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

Práce se zdroji (využití Autor využil tuzemské i zahraniční (anglicky psané a
cizojazyčných zdrojů) včetně německé) zdroje z oblasti komercialistiky. Na
citací
použitý pramen odkazuje v souladu s citačními
pravidly a gramaticky přesně.
Hloubka provedené analýzy Provedená analýza je ve vztahu k tématu dostatečně
(ve vztahu k tématu)
hluboká. Do kvality textu se pozitivně promítly i
praktické zkušenosti autora.
Úprava práce (text, grafy, Úprava práce odpovídá nárokům kladeným na tento
tabulky)
typ odborného textu. Text neobsahuje grafy ani
tabulky.
Jazyková a stylistická úroveň
Po formální a stylistické stránce má text velmi dobou
úroveň a svědčí o zkušenostech autora s psaním
odborného textu.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Při obhajobě rigorózní práce by
autor měl m. j. zodpovědět otázku předpokladů vzniku a zániku sankčního ručení dle
ustanovení § 71 odst. 3 z. o. k.
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