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Obecná charakteristika práce:  

Diplomant zpracoval originální multi-oborový pohled na interakci mezi hospodářskou krizí a 

kontrolou spojování soutěžitelů, a to jak na obecné teoretické úrovni, tak se zvláštním 

přihlédnutím k EU a k vybraným členským státům. Záběr práce je tak širší, než by napovídal 

její název, neboť diplomant na necelých 64 stranách jejího obsahu podal velmi široký, 

plastický, ale přitom ucelený obraz zvolené aktuální problematiky. Práce je rovnoměrně 

rozčleněna na 4 hlavní kapitoly (Kontrola spojování soutěžitelů – Hospodářská krize a 

soutěžní právo – Dopady krize na oblast spojování soutěžitelů v EU – Vliv krize na kontrolu 

spojování soutěžitelů ve vybraných členských státech EU), Úvod, Závěr, statistickou kapitolu, 

seznamy zkratek a použité literatury a nakonec abstrakt. Svým obsahem, rozsahem i po 

formální stránce práce splňuje nároky kladené PF UK na magisterské diplomové práce.  

 

Hodnocení práce:  

Dle názoru vedoucího je práce mimořádná samostatností a šíří, s jakou diplomant pojal 

téma, které je zatím spíše politicko-právní aktualitou než předmětem akademických 

publikací. Finanční a hospodářská krize ještě neodezněla, její dopady proto nejsou 

systematicky zpracovány a diplomant musel vedle rozhodnutí Komise, národních soutěžních 

úřadů a soudů, kriticky zkoumat především výroky a stanoviska jejích představitelů, aktuální 

komentáře a analýzy z odborného tisku, jakož i nejčerstvější statistické údaje. Je tudíž hodno 

ocenění, že se v tomto historií ještě nezhodnoceném a neuspořádaném materiálu neztratil. 

Naopak se mu podařilo vhodnou intepretací a kompilací těchto pramenů podat dostatečně 

sdělný a věrný obraz situace v kontrole spojování soutěžitelů v EU v letech 2007-2012.  

Šíře záběru, kdy diplomant na jedné straně vysvětluje vznik a dopady hospodářské krize, na 

druhé interakci bezpečnostně-hospodářských krizí a vynucování antitrustu v moderní historii 

USA, aby po té přešel k vlastnímu průzkumu reakce Komise EU na pokusy o záchranné fúze či 

znárodnění v době probíhající krize, je nepochybně výrazným rysem předložené práce. 

Diplomant v úvodu správně odůvodňuje toto široké pojetí a je nepochybné, že se mu 

podařilo dosti úspěšně skloubit materii vycházející z práva, ekonomie, politiky, historie do 

souvislého, smysluplného celku. Velmi vhodně si v Úvodu stanovil jasnou hypotézu k ověření 



a na základě své košaté analýzy na ní v Závěru nabídl jednoznačnou odpověď. Na druhé 

straně je možné litovat, že některé části, zejména ty vztahující se přímo ke zvolenému 

tématu (too big to fail, failing firm defence atd.), pojednal diplomant se stejnou úsporností 

jako úvodní výklady o kontrole spojování nebo současné finanční a hospodářské krizi.  

Obsáhlejší analýza těchto soutěžně-právních konceptů by jeho analýzu ku prospěchu 

diplomové práce nepochybně prohloubila.  

Ocenění si zaslouží suverenita, s jakou při uvedené šíři práce diplomant podal soutěžně-

právní a soutěžně-ekonomické koncepty. Ukazuje to na jeho velmi solidní a dostatečně 

důkladné zvládnutí problematiky v jejích přirozených souvislostech. I odkazy na literaturu 

nevztahující se přímo s problematice antitrustu prozrazují schopnost autora práce vidět 

souvztažnosti společenských fenoménů, jejich vzájemné působení a komplexitu jeho 

výsledku.  Tato bezpečná orientace diplomanta v teorii i praxi ekonomie a práva antitrustu je 

dle vedoucího práce mimořádná.  

Jisté nedostatky práce jdou, zdá se, na vrub zjevnému spěchu při jejím dokončování a je 

škoda, že diplomant nevěnoval více pozornosti některým gramatickým, ortografickým či 

překladovým detailům svého textu. Na několika místech (např. str. 21, 27) jsou chyby ve 

shodě podmětu s přísudkem. Na str. 31 diplomant poměrně nešťastně překládá General 

Attorney USA doslovně jako Generální Advokát, ovšem na straně 49 se jednoduchému 

doslovnému a přitom správnému překladu vyhýbá a zbytečně pracuje s termínem UK 

Secretary of State. V seznamu literatury, opět zřejmě ve spěchu, chybějí u některých 

uváděných položek nezbytné specifikace, které ztěžují bezpečnou identifikaci a případné 

dohledání – např. na str. 67 položky Enterprise Act 2002, či Oznámení o aplikaci konceptu 

obrany společnosti v hospodářských potížích při posuzování spojení soutěžitelů.  

Jakkoli jsou uvedené nedostatky výsledné formy politováníhodné a také o vhodnosti zvolené 

šíře záběru pro rozměr diplomové práce je možno polemizovat, má vedoucí práce za to, že 

svébytnost a suverenita zpracování velmi komplikovaného a aktuálního tématu ve vyznění 

práce výrazně dominují. Proto navrhuje hodnotit práci stupněm výborně.  

 

Otázka k obhajobě:  

Mohl by diplomant hlouběji rozvést poznámku (s. 61) v závěru své práce naznačující možný 

rozdíl v přístupu k antitrustu mezi první a druhou Barrosovou Komisí, tj. mezi přístupem 

tehdejšího (Kroes-Lowe) a nynějšího vůdčího tandemu (Almunia-Italianer) soutěžní politiky a 

práva EU? Lze takový rozdíl nějak konkrétně vysledovat přímo na přístupu Komise ke 

kontrole spojování?  
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