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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Právní úprava doménových jmen v Evropské unii je téma nové, velmi málo 

zpracovávané.  Jde o téma překračující hranice obchodního práva.

2. Náročnost tématu:
Zvolené téma je obtížné zejména proto, že není předmětem komplexní právní 

úpravy a není systematicky zpracováno odbornou právní literaturou. 
Diplomant v práci vytěžil příslušnou úpravu Evropské unie (zejména nařízení) 

a rozhodnutí ADR Centra pro řešení sporů o domény.eu. Při vypracování diplomové 
práce diplomant postupoval od obecného ke zvláštnímu. Nejprve vymezil pojem 
doménová jména a poté přehledně popsal úpravu v Evropské unii.  K práci připojil 
dva vzory.

3. Kritéria hodnocení práce:
Autor si vymezil v úvodu práce cíl - srozumitelně vystihnout obsah a funkci 

doménových jmen a to především se zaměřením na doménu .eu. Tento cíl byl 
v předložené práci v zásadě splněn.

Práce vytěžila v přiměřené míře českou odbornou literaturu. Odborná 
zahraniční literatura není příliš v práci reflektována. Počet poznámek pod čarou (85) 
je odpovídající  pro diplomovou práci tohoto rozsahu.  V práci je odkazováno i na 
významnější rozhodnutí (zejména  část 6.9.).

Hloubka provedeného právního rozboru zpracovaného tématu odpovídá 
rozsahu diplomové práce. Analýza právní úpravy poskytuje rámcový obraz o právní 
regulaci v EU. 

Diplomová práce má odpovídající jazykovou a stylistickou úroveň. Ke škodě 
práce je v obsahu řada písařských a gramatických chyb (např. pozn. č. 2, str. 18, 
část 6.1 čtvrtý řádek nebo str. 27 třetí řádek chybějící čárka v závorce).

4. Další vyjádření k práci:
Určitým nedostatkem předloženého díla je poměrně malé množství vlastních 

právních názorů autora. Pokud se v díle stanoviska diplomanta vyskytují (např. str. 
14, 61, 62), jsou velmi stručná, zpravidla bez zdůvodnění se souhlasí s jiným 
právním názorem.

5. Otázka k zodpovězení při obhajobě:



Vymezte pojmy doménové jméno, IP adresa a subdoména, případně ve 
vzájemném vztahu.

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

7. Navržený klasifikační stupeň:
Předběžně hodnotím diplomovou práci stupněm 2.

V Praze dne 8.11. 2010 JUDr. Petr Liška, LL.M.  
oponent


