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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila ke zpracování téma nepochybně aktuální, neboť digitální ekonomika 

se dynamicky rozvíjí a přináší nové výzvy pro právo. Evropská unie se snaží na tyto výzvy 

reagovat, dokladem toho je např. i její snaha vytvořit tzv. jednotný digitální trh. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma klade zvýšené nároky na zpracování do podoby diplomové práce pro svou 

interdisciplinární povahu. Předpokládá totiž znalosti nejen z oboru práva, ale také ekonomie 

a informačních technologií. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je logicky a přehledně strukturována. Autorka se nejprve po 

úvodních kapitolách zabývá základními pojmy používanými ve své práci (část 2.), zejm. 

pojmem „velká data“ (big data), jehož přesná definice zatím neexistuje. Vysvětluje tento 

pojem také v souvislosti s blízkým pojmem „osobní údaje“, přičemž velká data jsou širším 

konceptem než osobní údaje. V této části by bývalo bylo vhodné uvést i konkrétní příklady 

pro lepší porozumění pojmu velká data, zvláště když se jedná o pojem technický a 

neustálený. V další části 3. se autorka zaměřuje na soutěžní aspekty velkých dat, konkrétně 

na hledisko spojování podniků s tím, že upozorňuje na specifika velkých dat, např. na 

problematičnost vymezení relevantního trhu. Autorka uvádí, že data představují jen 

zprostředkující výrobek, neexistuje tedy nabídka a poptávka (s. 19). Opravdu však nejsou 

data nikdy samostatným produktem, který je předmětem prodeje? Ve čtvrté části následně 

rozebírá teorie újmy v souvislosti s velkými daty. Na všechny uvedené části diplomové práce 

logicky navazuje stěžejní 5. část věnovaná rozboru jednotlivých případů spojování podniků 

rozhodovaných Evropskou komisí. Je třeba ocenit též zevrubný závěr, byť práce zpracovaná 

na takto složité téma by si zasloužila zařazovat již průběžně dílčí syntézy shrnující poznatky 

autorky pro lepší orientaci. 

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka si zvolila ke zpracování téma, které má mnoho rovin. Vedle roviny soutěžněprávní 

je z hlediska unijního práva nepochybně aktuální a zajímavá i rovina ochrany osobních 

údajů. Jak již bylo řečeno, jedná se o téma náročné na zpracování pro svou interdisciplinární 

povahu. Diplomantka se nicméně dokázala s tímto tématem velmi dobře vypořádat. Práce je 

přehledná, srozumitelná a čtivá. Je třeba ocenit i sepsání v angličtině dobré úrovně. 

Diplomantka shromáždila přiměřené množství odborné (cizojazyčné) literatury, na niž ve 

svém textu průběžně odkazuje. Lze uzavřít, že autorka prokázala výbornou orientaci ve 

zvolené problematice a naplnila cíl diplomové práce vymezený na straně 5.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Ano. 



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce dle názoru oponentky nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Velmi dobrá, viz výše. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Velmi dobrá, viz výše. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Téma je dobře vymezeno a zpracováno do dostatečné 

hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá, viz výše. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Liší se unijní přístup k problematice velkých dat v kontextu spojování podniků od přístupu 

k těmto otázkám v USA? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň VÝBORNĚ 
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