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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

Problematice obchodního tajemství není v české doktríně věnovaná vyšší pozornost a 

analytických děl je poskrovnu. 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami:… / Zvolena 

nevhodně (odůvodnění: ….) 



 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano / Ne (spíše v omezeném rozsahu) 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Dílčí výhradu mám k části seznamu zdrojů označenou jako „Zahraniční právní předpisy“. 

Zde bych očekával jiné národní předpisy, jsou zde však uvedeny dva prameny evropského 

práva a dva prameny mezinárodního práva (tedy nikoliv zahraniční předpisy). 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne 

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: … 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 



4.  Případné další vyjádření k práci: 

 

 „Možnost požadovat uveřejnění rozsudku v případech porušení obchodního tajemství je dána 

čl. 15 Směrnice. České právo nicméně tento nárok umožňuje uplatnit na základě ustanovení § 

155 odst. 4 občanského soudního řádu, které představuje transpozici dřívějších směrnic 

Evropské Unie (např. směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách).“ – Nikoliv, 

právo na zveřejnění rozsudku je mnohem staršího data a nemá souvislost s evropskou 

směrnicí. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

(s. 8) „Obsahem obchodního tajemství tak nově mohou být i skutečnosti, které předchozí 

definice obchodního tajemství vylučovala“ – Jaké skutečnosti mohou nyní být chráněny jako 

obchodní tajemství, přičemž úprava obchodního zákoníku takovou jejich ochranu vylučovala? 

 

(s. 8) Jak diplomantka chápe (vykládá) obrat z dohody TRIPS „způsob odporující čestné 

komerční praxi“? 

 

(s. 9) „Česká republika měla a dosud má roztroušenou úpravu obchodního tajemství napříč 

celým právním řádem“ – Je to dobře? 

 

Pokud nebude vlastník obchodního tajemství po přechodnou dobu několika měsíců (například 

z důvodu hackerského útoku) zabezpečovat řádnou technickou ochranu svého obchodního 

tajemství, má po obnovení této ochrany právo na plnou ochranu daných skutečností jako 

obchodního tajemství? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

 

Obchodní tajemství obecně nepřitahuje větší pozornost doktríny. V souvislosti s přijetím 

směrnice bylo možné očekávat změnu, nicméně minimalisticky provedená novela zřejmě 

nebude potřebným impulsem. Oceňuji proto předloženou práci, v níž se autorka pokusila 

komplexně s tématem vypořádat. Na základě mnoho konzultací v průběhu dlouhého časového 

horizontu mohu potvrdit, že se autorka problematikou dlouhodobě, intenzivně a zodpovědně 

zabývala.  

 

Z hlediska požadavků excelentního zpracování lze vytýkat absenci plnohodnotné komparace 

s jiným právním řádem, nicméně i tak lze téma považovat v českém kontextu za zpracované 

řádně a čtivě. 

 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje všechny předepsané předpoklady a s ohledem na 

výše uvedené ji předběžně navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře až výborně s tím, že 

konečný verdikt bude záviset na úrovni obhajoby. 

 

 

V Praze dne 26. 4. 2020 

          Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 


