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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 
Téma diplomové práce je rozhodně aktuální, o čemž svědčí sama skutečnost, že jsou v ní 
kriticky analyzována rozhodnutí Komise, která stále čekají na přezkumný verdikt Tribunálu EU. 
Práce je příspěvkem do již několik let probíhající odborné polemiky – obecně o dopadech 
jednání klíčových online platforem na hospodářskou soutěž a specificky o kladech a záporech 
tří rozhodnutí Komise proti spol. Google (Alphabet) z let 2017-2019. Nelze tak pochybovat o 
tom, že si diplomantka zvolila téma, které v oboru současného soutěžního práva „rezonuje“ a 
je tedy zcela jistě teoreticky i prakticky významné.  
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma diplomové práce: Google, online platformy a hospodářská soutěž, je na jedné straně 
velmi frekventované a není nouze o zprávy, dokument a analýzy, které se jím zabývají. 
Neznamená to však, že by šlo o téma snadné. Jak je, za prvé, pro antitrust v oblasti digitálních 
technologií typické, vyžaduje dobrou orientaci v soutěžním právu, ve fungování online trhů a 
také informačních technologií.  Za druhé, samo množství dohledatelných materiálů na dané 
téma nijak neulehčuje jeho analytické zpracování, protože to, krom zvládnutí kvanta 
informací, vyžaduje i nalezení vlastního přístupu – cíle a metody analýzy, které nebudou 
prvoplánové, již dávno prozkoumané. Za třetí, jde o téma neuzavřené, vyvíjející se a 
nenacházející definitivní odpovědi a diplomantka svou prací do jisté míry předběhla úvahy 
Soudů EU. Není tudíž pochyb o tom, že zvolené téma odpovídá svou náročností úrovni, jež je 
vyžadována od diplomových prací na PF UK.  
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3. Formální a systematické členění práce 
 
Autorka dala práci jasný cíl, metodu a strukturu, což je patrné již z Úvodu práce. Co do členění 
postupuje od obecného ke konkrétnímu, zabývá se nejprve charakteristikami trhů online 
platforem, posléze výzvám, které tyto trhy adresují hospodářské soutěži (zvláště, je-li 
zaměřena na ochranu inovací a výběru spotřebitele) a následně předchází k rozboru tří 
rozhodnutí Evropské komise proti Google. V závěrečné kapitole se pak věnuje nejnovějšímu 
vývoji: novým předpisům, resp. legislativním návrhům Evropské komise, které odrážejí její 
poučení či zkušenost s praktikami soutěžitelů jako je Google. Celkově je práce velmi 
přehledná, jasně koncipovaná a vstřícná vůči čtenáři, který od začátku rozumí analytickému 
záměru autorky a může jeho naplňování v průběhu četby práce snadno sledovat.  
 
Co do formálního provedení splňuje práce standard stanovený PF UK pro kvalifikační práce 
tohoto typu. Práce má všechny formální součásti, je sepsána ve velmi kvalitní angličtině, 
s poznámkovým aparátem, přehledem zdrojů atd.  
 
 
4. Vyjádření ke kvalitám / nedostatkům práce 
 
Největším kladem práce je její samostatnost a originalita. Autorka si stanovila srozumitelná a 
odůvodněná kritéria – dopad na výběr spotřebitele a rozvoj inovací – skrze něž nahlíží jak 
závadné jednání, která Komise Googlu vytkla, tak i nápravná opatření, která mu ve svých 
rozhodnutích uložila. Jde o velmi jasně definovaný analytický model, upřesněný (alespoň pro 
analýzu jednání Google) i určitými teoriemi újmy způsobené výběru spotřebitele a rozvoji 
inovací. Tento model se pak autorka snaží – samozřejmě v míře umožněné dostupnými 
informacemi, rozsahem diplomové práce a možnostmi diplomanta – efektivně naplnit. Ač 
práce obsahuje popisné části, svým pojetím a vyznění není vůbec popisná, je analyticko – 
polemická, přičemž jde o analýzu, nad níž má autorka od počátku do konce jasnou vládu a 
současně o analýzu, která přináší zajímavé pohledu na problematiku a vede k rozvoji odborné 
polemiky.  
 
Vedle toho je zjevné, že autorka pracovala s kvalitní a rozsáhlou pramennou základnou, kterou 
náležitě vytěžila (227 odkazů pod čarou). Prokázala tedy schopnost práce jak s právními 
dokumenty, tak i s odbornou právní literaturou. Stejnou měrou prokázala i velmi dobrou 
orientaci ve zkoumané soutěžně-právní problematice a jejích souvislostech i nejnovějších 
trendech.  
 
Práci, jak již bylo uvedeno výše, zvládla diplomantka velmi dobře strukturovat a také vybavit 
dílčími závěry, což velmi přispívá k vnímání jejího sdělení čtenářem.   



3 
 

 
Jistě je možné si položit otázku, zda po vynesení rozsudků ve věci všech tří rozhodnutí Komise, 
resp. s větším časovým odstupem, by analýza autorky nevyzněla jinak, ale osobně se 
domnívám, že zvolený cíl a metoda práce jsou dostatečně zajímavé a nezávislé, zejména na 
budoucích výrocích Soudů EU. Samozřejmě, důkladné hodnocení dopadů jednání Google a 
rozhodnutí Komise proti Google na výběr spotřebitele a rozvoj inovací by vyžadovaly větší 
časový odstup a rozsáhlý empirický výzkum vývoje dotčených trhů, ale i přes jistou obecnost 
a hypotetičnost jsou závěry autorky argumentačně podložené a hodné pozornosti.  
 
Výhradu lze mít k poněkud nestandardně a příliš stručně podanému závěru práce, který je 
rozdělen na Conclusion (spíše nevyhovující svým rozsahem a obsahem) a Summary (sice 
rozsáhlejší a hlubší), které však rovněž plnohodnotný závěr nenahrazuje. Už jen dílčí závěry 
autorky hodnotící jednotlivá rozhodnutí Komise proti Google by dohromady vydaly na lepší 
Závěr.  
 
Celkově však klady práce vysoce a rozhodně převažují, proto ji lze doporučit k obhajobě 
s návrhem na hodnocení výborně.  
 
 
5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ANO  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

ANO 

Logická stavba práce Na velmi dobré úrovni  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Na velmi dobré úrovni  

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Na velmi dobré úrovni  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Na velmi dobré úrovni 

Jazyková a stylistická úroveň Na velmi dobré úrovni 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení práce k 
obhajobě 

DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

Navržený klasifikační stupeň VÝBORNĚ 
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Otázky k obhajobě:  
 

 
1. Nápravná opatření Komise se dle závěru práce míjejí účinkem, protože nejsou adekvátně 

naplňována ze strany Google. Měla by tedy Komise jít nad rámec vyžadování určitých 
soutěžních efektů nápravných opatření a začít vyžadovat i jejich určitý obsah / podobu / 
parametry? Proč ano, případně ne, resp. do jaké míry?  
 

2. V části 2.3 práce jsou velmi pěkně stanoveny „teorie újmy“ vůči výběru spotřebitele a 
rozvoji inovací ze strany podniku – dominantní online platformy. Chybí zrcadlově podané 
teorie újmy způsobené regulatorními či nápravnými opatřeními soutěžních orgánů, resp. 
zákonodárců. Jak by diplomantka vymezila hlavní typy jejich zásahů s negativními dopady 
na výběr spotřebitele a rozvoj inovací?  

 
V Praze dne 7. 9. 2021                       

 Václav Šmejkal 

doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.     
    vedoucí diplomové práce 


