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1. Aktuálnost tématu: 

Téma je aktuální zejména vzhledem ke své specifičnosti.  

2. Náročnost tématu: 

Téma Agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům zahrnuje zvláštní tématiku, pro 
niž je jen omezeně dostupná odborná právní literatura. Pro zpracování tématu bylo 
třeba prostudovat právní úpravu, obecněji pojatou odbornou právní literaturu a 
příslušná soudní rozhodnutí. 

3.  Kritéria hodnocení práce 

Autorka cíl své diplomové práce výslovně vymezila na straně 6: „Tato práce si klade 
za cíl vymezit pojem „agresivní obchodní praktiky vůči soutěžitelům“ a poté pod tento 
pojem subsumovat skutkové podstaty nekalé soutěže splňující jeho definiční znaky a 
tyto skutkové podstaty vyložit. Půjde o podřazení jak zákonných skutkových podstat, 
tak i vybraných soudcovských skutkových podstat.“ Je zřejmé, že jde o cíl sledující 
značnou míru abstrakce a o pokus o formulaci určité doktríny. Při posuzování, zda 
byl cíl splněn, je třeba především zkoumat, zda autorka zvolila odpovídající 
metodologická východiska, formulovala definiční základy a na tomto základě 
provedla odpovídající utřídění.  Méně podstatné se jeví, zda její názory jsou, či 
budou obecně přijímány a následně rozvíjeny doktrínou. Autorka v tomto směru 
vytýčený cíl v zásadě splnila. V tomto případě tak vznikla práce, která shrnuje a 
utříďuje dostupné výklady a judikaturu; pouze v některých případech klade právní 
otázky a řeší problémy. Diplomantka pečlivě prostudovala tuzemskou i evropskou 
úpravu problematiky a provedla i analýzu především judikatury tuzemské. Citace 
odborné literatury tuzemské je zastoupena omezeně. Zahraniční literatura není 
uvedena vůbec. Práce má solidní stylistickou úroveň. 

 

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Základní východiska německé právní úpravy agresivních obchodních praktik. 



5. Doporučení práce k obhajobě: 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm 
velmi dobře. 

 

V Praze dne 10.8.2019    doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL. M. 


