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1. Aktuálnost, novost a vhodnost tématu: Téma práce je pro právnickou profesi velmi 

aktuální. Navíc diplomant téma zvládl zpracovat čtivým způsobem, který je zpřístupňuje i 

širšímu okruhu než pouze zasvěceným odborníkům. 

 

2. Náročnost tématu: Zvolené téma je náročné zejména na teoretické znalosti. 

 

3. Cíl práce a jeho dosažení: Diplomant si za cíl práce stanovil „popsat působení 

současné hospodářské krize na politiku a právo kontroly spojování soutěžitelů v EU“ (s. 1). 

Tohoto cíle bylo zásadně dosaženo.  

 
4. Uspořádání: Práce je přehledně členěna do 5 částí (kromě úvodu a závěru), jež plně 

pokrývají zvolené téma. Tato struktura je pro dané téma vhodná.  

 

5. Samostatnost při zpracování tématu: práce nevzbuzuje dojem nesamostatnosti. 

 
6. Hloubka provedené analýzy: Obecným cílem diplomové práce je sepsat pokus o 

vědeckou analýzu právního problému. Z tohoto pohledu je práce velmi přínoisná, zejména 

kvůli zásadní absenci české literatury k tématu. Problémem práce ale je, že její podstata 

spočívá v ekonomicko-politologickém mapování schopnosti Komise využívat flexibility 

ekonomických kritérií právní úpravy EU spojování podniků ve své rozhodovací praxi. Právní 

problémy v podstatě nejsou ani akcentovány, ani řešeny snad s výjimkou doktríny failing firm 

defence (s. 41-42); to je pro práci obhajovanou na právnické fakultě problém zásadní. 
 

7. Úprava práce: (text, grafy, tabulky) odpovídá nárokům na diplomovou práci. 

 
8. Práce s literaturou tuzemskou i zahraniční je dostatečná. Je třeba jen litovat, že 

diplomant nepracuje s literaturou z více jazykových oblastí. 

 

9. Práce s judikaturou: Práci s judikaturou Soudního dvora a – vzhledem k tématu 

s rozhodnutími Komise – lze rovněž označit za dostačující ve smyslu počtu a relevantnosti 

použitých rozhodnutí. Naopak za (na první pohled) nedostatečné je třeba označit formální 

odkazy na tato rozhodnutí: např. pohled na s. 45 v tomto ohledu nevyžaduje další 
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dokazování. Totéž lze říci i o citování právních předpisů (viz s. 67). Tento nedostatek je 

částečně kompenzován příslušnými údaji v seznamu literatury. 

 
10. Terminologie, jazyková a stylistická úroveň: Oponent nemá zásadnější výhrady 

k jazykové stránce práce. Nemálo četné redakční chyby ale naznačují jistou kvapnost práce.  

 
11. Největší klady práce: Je třeba ocenit čtivost a přehlednost práce, stejně jako 

popsání všech základních problému zvoleného tématu. 

 
12. Otázky k obhajobě: Z možných doplnění práce navrhuji – vzhledem k vysoké úrovni 

práce - zejména následující: 

- S. 12, odst.2: z jakého dokumentu odvozuje diplomant název testu „substantial 

lessening of competition“ (na rozdíl od konceptu „substantial impediment to 

competition“, odvozeného ze znění čl. 2 Nařízení 139/2004)? 

- S. 25, odst. 2,3: vyjasněte více obsah pojmů pozitivní a negativní integrace. 

 

13. Závěr: Vzhledem k výše uvedenému považuji diplomovou práci za způsobilou 

k obhajobě a navrhuji její ohodnocení – s výhradou problémů při obhajobě – stupněm dobře. 

 

V Praze dne 6.9.2012 
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