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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si zvolila ke zpracování aktuální téma. Informační technologie pro svůj 

dynamický vývoj a specifika přinášejí nové výzvy i pro soutěžní právo. Zneužívání 

dominantního postavení podnikem přitom může mít negativní vliv nejen na jiné podniky, 

ale i na spotřebitele. Tento aspekt si přitom nepochybně zaslouží pozornost.  

 

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 znalosti nejen z oboru práva, ale také ekonomie, 

jakož i orientaci v oblasti informačních technologií. Jedná se navíc o problematiku relativně 

novou. Z hlediska metodologie dominuje použití analýzy a syntézy, které považuje 

oponentka s ohledem na zvolené téma za vhodné. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je přehledně a logicky strukturována. Autorka se v úvodních 

kapitolách věnuje nejprve specifikům platforem, jakými je Google, a vysvětluje pojmy 

„multi-homing“, „tipping“ aj. (část 1.). Následně se věnuje vlastnímu tématu práce, tj. 

poškozování spotřebitelů (omezování jejich možností výběru a potlačování inovací) a 

praktikám podniků, které mohou mít tento negativní dopad (část 2.). Ve 3., 4. a 5. části 

analyzuje rozhodnutí Evropské komise týkající se zneužití dominantního postavení 

společností Google ve věcech Google Shopping, Google Android a Google AdSense. Ocenit 

je třeba zařazení dílčího shrnutí na závěr těchto částí. Poslední část 7. je věnována aktuální 

platné sekundární právní úpravě v nařízení „P2B“ a návrhu aktu o digitálních trzích. 

Jednotlivé části a kapitoly na sebe dobře navazují. 

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka si ve své práci klade za cíl posoudit přístup Evropské komise k praktikám 

společnosti Google z hlediska poškozování spotřebitele. Zkoumá, zda Google svým 

jednáním omezuje možnosti výběru spotřebitele a potlačuje inovace, nebo zda je přístup 

Komise v těchto kauzách příliš intervenční. Lze konstatovat, že autorka tento cíl splnila. Po 

rozboru výše uvedených rozhodnutí Komise dospívá k jasnému závěru, že protisoutěžní 

jednání Google poškozuje spotřebitele. Práce je přehledná, čtivá a srozumitelná. Pouze 

pojednání o „multi-homingu“ není úplně srozumitelné mj. z důvodu, že není jasné, kdo se 

rozumí pojmem „user“ a kdo je „customer“. Je třeba také vyzdvihnout sepsání diplomové 

práce v anglickém jazyce, který má velmi dobrou úroveň. Pokud jde o nedostatky, jedná se 

dle názoru oponentky jen o drobnosti. Část 6. nese název „Future development in the digital 

sector“, který není úplně výstižný, neboť pojednává nejen o budoucím vývoji, ale také o již 

platné právní úpravě (nařízení „P2B“). U návrhu aktu o digitálních trzích chybí informace o 

tom, v jakém stádiu projednávání se návrh nachází. Na straně 29 a 46 není uvedeno číslo 

příslušného řízení před Tribunálem. 

 



  

Z hlediska formálního splňuje předložená diplomová práce požadavky kladené na 

kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Diplomantka shromáždila 

přiměřené množství odborné (cizojazyčné) literatury, na kterou průběžně odkazuje, jakož i 

dalších relevantních zdrojů. 

 

Jako celek považuje oponentka předloženou diplomovou práci za velmi dobře zpracovanou, 

a doporučuje ji proto k ústní obhajobě.  

 

 

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 Ano.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Velmi dobrá. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Velmi dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. Diplomantka rozebírá na str. 14-16 získávání podniků společnostmi Google, Amazon 

ad. a možný negativní dopadem těchto akvizich na rozvoj inovací. Na druhou stranu 

uvádí, že všechny akvizice start-upů realizované velkými podniky nemusí mít nutně 

protisoutěžní charakter. Jaký by měl být dle názoru diplomantky „optimální“ přístup 

Komise při rozhodování o takových případech spojování podniků? 

2. V souvislosti s případy Google Shopping a Google Android diplomantka poukazuje 

na problematickou implementaci rozhodnutí Komise ze strany společnosti Google. 

Jaké jsou možnosti Evropské unie vymáhat dodržování těchto rozhodnutí ve vztahu ke 

společnosti Google? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
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