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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 
Jméno studenta: Veronika Fischerová 
Název bakalářské práce: Obchodní kapitálové korporace-ekonomické a právní aspekty 
 
Cíl práce: Charakterizovat obchodní kapitálové korporace po stránce právní a 
ekonomické a provést analýzu vývoje jejich počtu v České republice 
 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  x    
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů studentem  x   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce  x   
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
 
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích 
cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou 
a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

1) Proč vás zaujala uvedená problematika?  
2) Z jakého důvodu jsou podle vašeho názoru právě obchodní kapitálové 

společnosti oblíbenou formou podnikání?  
 
 
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:  Výborně -                
 
Datum: 21. 5. 2018                                                                                                                                                             

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem bakalářské práce je podat charakteristiku obchodních kapitálových korporací a 
zaměřit se na jejich vývoj do budoucnosti. Přeložená práce je zajímavá jak tématem, 
tak i aktuálností. Struktura práce je dobře nastavená. Práce je rozdělná na část 
teoretickou a praktickou.  

V rámci teoretické části textu se autorka zabývá historickým vývoje obchodních 
kapitálových korporací, základními pojmy spojenými s obchodními kapitálovými 
korporacemi. Věnuje se také podrobně jak společnosti s ručením omezeným, tak i 
společnosti akciové. Autorka se snažila téma pojmout komplexně, a tak jsou 
v teoretické části textu definované prakticky všechny významné pojmy. Autorka zde 
pracuje s relevantní právní i odbornou literaturou.  

Autorka zajímavým způsobem propojila část teoretickou a praktickou, kdy v praktické 
části se věnuje podrobné analýze vývoje počtu obchodních kapitálových korporací, a to 
od roku 1991 do současnosti.  

Získané informace interpretuje autorka kvalitně a poměrně obsáhle. Vytčené cíle práce 
byla splněné. Práci lze i po stránce formální hodnotit na dobré úrovni. Text práce byl 
zkontrolován na plagiátorství prostřednictvím IS Stag.  

Autorka pracovala na textu bakalářské práce dlouhodobě a aktivně, práce splňuje 
všechny požadavky na tento typ práce.  

 


