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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Téma  srovnávací  reklamy  patří  mezi  obzvláště  aktuální  v  rámci  nekalosoutěžní  úpravy, 
zejména díky úplné harmonizaci na poli evropského práva a rozvíjející se judikatuře.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Střední náročnost tématu je dána stručností a uceleností evropské a české úpravy a nutností 
zohlednit i celkový kontext této nekalosoutěžní skutkové podstaty.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomantka si dala za cíl „analyzovat současnou právní úpravu srovnávací reklamy v České 
republice  s  ohledem na  její  úplnou  úpravu v komunitárním právu a  pokusit  se  ozřejmit 
historické důvody poněkud rezervovaného postoje ke srovnávací reklamě“ (str. 1).  Ambice o 
analytické  zpracování  zůstala  do  značné  míry  nenaplněna  s  ohledem  na  spíše  popisné 
zpracování  úpravy srovnávací  reklamy,  naproti  tomu celkový  kontext  včetně  historického 
vývoje diplomantka zdařile zachytila.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu se autorka sice zpravidla omezuje na popis právní úpravy a předkládání 
závěrů právní teorie. Přesto však na různých místech předkládá i své závěry.

C.  Logická stavba práce
Systematika byla vhodně zvolena (rozbor reklamy, postihu nekalé soutěže obecně, následně 
samotné  problematiky  srovnávací  reklamy  s  okrajovou  zmínkou  o  právní  ochraně  před 
nepřípustnou srovnávací reklamou) kromě toho, že česká úprava srovnávací reklamy neměla 
být  zpracována  před  evropskou a  že  pojednání  o  relevantní  evropské  judikatuře  postrádá 
výraznější systematiku.
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D. Práce s     literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací  
Autorka  k vypracování  textu  použila  dostatečný  počet  (výlučně  českých)  pramenů.  Práce 
s literaturou včetně způsobu citací odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, jakým je 
diplomová  práce.  Drobnou  výhradu  však  mám  k  citacím  z  kolektivních  děl,  u  kterých 
postrádám  uvedení  autora  konkrétní  citované  myšlenky,  a  k nahodile  řazenému  seznamu 
použité literatury.

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k     tématu)  
Autorka  zdařile  rozebírá  kontext  tématu,  avšak v případě  samotné  srovnávací  reklamy se 
omezuje na popis stávající právní úpravy a dosavadního doktrinálního zpracování tématu. V 
případě  definice  reklamy  například  uvádí  jednotlivé  definice  zakotvené  v  českém  a 
evropském právním řádu, aniž by se však pokusila o jejich zhodnocení a zobecnění. Dále by 
bylo vhodné ve větší míře využít judikatury ESD, která navíc mnohdy nebyla autorkou užita 
přímo ale na základě českých publikací. 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní s výjimkou nezarovnání textu do „bloku“. Žádné tabulky a grafy 
práce neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce. 

4.  Případné další vyjádření k práci:
Obecnou terminologickou nepřesností  je užívání termínu komunitární  právo s ohledem na 
účinnou Smlouvu o fungování EU.

5.  Připomínky a otázky k     zodpovězení při obhajobě:  
Proč je v rámci úpravy srovnávací reklamy zakotvena materie obsažená v § 50a odst. 3 obch. 
zák.?

V jakých oblastech je z hlediska spotřebitelů a soutěžitelů vhodné užívat srovnávací reklamy? 
A v jakých oblastech je nyní nejčastěji využívána na území ČR?

6.  Doporučení / nedoporučení práce k     obhajobě a navržený klasifikační stupeň:  

Navzdory jisté popisnosti představuje práce řádné zpracování zvoleného tématu,  a proto ji 
doporučuji práci k obhajobě a předběžně ji navrhuji klasifikovat stupněm „velmi dobře“.

V Praze dne 16. 12. 2011

      JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

       oponent diplomové práce
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