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1. Volba tématu a rozsah práce

Uchazečka  zvolila  téma  nekalé  soutěže,  přičemž  se  zaměřila  zejména  na  jeho 

evropskou  úpravu,  což  zvyšuje  aktuálnost  a  zajímavost  diplomantčiny  volby.  Za 

problematický  považuji  název  diplomové  práce,  neboť  po  přijetí  Lisabonské  smlouvy  a 

Smlouvy o fungování  EU  (od 1.12.2009) už nelze  hovořit  o  komunitárním právu,  ale  o 

unijním  právu.   Na  druhé  straně  autorka  správně  zachytila  změnu  označení  evropských 

institucí (např. Soudní dvůr EU). 

Diplomní  text  má  60  stran  vlastního  textu   a  splňuje  tudíž  požadavky  na  rozsah 

diplomové práce stanoveného příslušným opatřením děkana PF UK.  

2. Struktura práce 

Struktuře diplomové práce nelze nic vytknout, neboť je přehledná a pokrývá zvolené 

téma. Diplomní text rozčlenila autorka  do šesti  částí,  za něž připojila závěr, v němž (na 

rozdíl  o  některých  diplomových  prací,  které  zaměňují  obsah  závěru  s obsahem  úvodu) 

správně  shrnula  hlavní  myšlenky,  k nimž  při  zpracování  tématu  dospěla.  Diplomantka 

postupuje správně i po metodologické stránce, neboť nejprve zařadila obecnější pojednání o 

pojmu  nekalé  soutěže  a  jejích  subjektech  a  na  to  navázala  speciálními  pasážemi 

pojednávacími o jednotlivých oblastech  úpravy evropského práva nekalé soutěže.  

   

3. K     obsahu práce   

Ze způsobu zpracování diplomního zadání vyplývá jednak dobrá příprava autorky a 

současně  i  zájem o zvolenou problematiku.  Vážnější  nedostatky v práci  neshledávám.  Při 

obhajobě by se diplomantka měla zejména vyjádřit, v čem spatřuje pozitiva rozštěpení úpravy 

nekalé soutěže do veřejného a soukromého práva (s. 60). Dále by mě zajímal autorčin názor 



na  soukromoprávní  vymáhání,  resp.  soukromoprávního  postih  (s využitím  nekalosoutěžní 

úpravy)  porušení práva na ochranu hospodářské soutěže (postačí v obecných rysech).  

 

4. Seznam literatury a práce s     prameny, formální stránka práce  

Seznam  použité  literatury  obsahuje  reprezentativní  prameny  české  komercialistky. 

Autorka ale nezařadila žádný zahraniční pramen. Pracuje s judikaturou, což považuji za jednu 

z podmínek  kvalitního  zpracování  tématu.  Na  použitý  pramen  je  odkazováno  v souladu 

s citačními standardy avšak gramaticky ne vždy přesně (poznámky pod čarou jsou větami, což 

diplomantka ne vždy respektuje). Po formální stránce má předložený text dobrou  úroveň. 

5. Závěr

Diplomová práce je způsobilá obhajoby, k níž ji tímto doporučuji a navrhuji hodnotit ji 

známkou „velmi dobře“ až „výborně“ v závislosti na vystoupení diplomantky při obhajobě. .
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