
Hodnocení diplomové práce Ing. Kláry Šedové na téma 

Význam dominantního postavení podniku v soutěžním právu EU a jeho vymezení  

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala jednomu z klíčových problémů 

soutěžního práva Evropské unie. Vymezení dominantního postavení podniku v soutěžním 

právu EU představuje poměrně komplexní a náročnou problematiku, která je nepochybně 

vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. Zpracování tématu vyžaduje dobrou 

orientaci v základních oblastech práva EU a schopnost syntetizovat poznatky získané 

z primárních a sekundárních zdrojů včetně judikatury Soudního svora EU. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 54 stran čistého textu. Práce je vybavena seznamem použité literatury 

převážně v českém a anglickém jazyce. Výběr literatury v podstatě odpovídá hlavnímu 

zaměření studie a umožnuje kritickou reflexi dané problematiky. Práce se sekundární 

literaturou a s poznámkami pod čarou plně odpovídá úrovni diplomové práce. Autorka kladla 

patřičný důraz na formální náležitosti.  

Připojen byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu. Práce je 

čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce jednoznačně 

splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru členila autorka svoji práci na čtyři hlavní kapitoly. Systematika 

je vcelku vyvážená a odpovídá struktuře analyzovaného problému. Podle autorky je cílem 

práce představit pojem dominantní postavení podniku v soutěžním právu Evropské unie a 

analyzovat, zda panuje právní jistota a jednotnost při jeho určování. Vzhledem k širokému rámci 

problematiky dominantního postavení se zaměřila autorka na vybrané aktuální problémy, a to 

např. na vliv standardizace na dominantní postavení a na koncepci dominantního postavení na 

rychle se vyvíjejících trzích informačních technologií. Toto zúžení předmětu studie považuji za 

legitimní. 

V první části studie nastínila autorka některé klíčové parametry systému soutěžního 

práva EU. V druhé kapitole se dále zaměřila na výklad pojmu „dominantní postavení“, 

přičemž vycházela zejména z relevantní judikatury SDEU a vybrané odborné literatury. V 

pojednání o problematice kolektivní dominanci prokázala autorka schopnost logicky a 

systematicky uchopit složitější právní otázky a představit k nim vlastní odborný názor. 

Obohacením kapitoly je reflexe o ekonomických souvislostech soutěžněprávní koncepce EU.   



Třetí kapitola je věnována vlivu standardizace na případné dominantní postavení 

podniku. Autorka přistoupila k dané problematice konsistentně a nastínila řešení obsažené 

v judikatuře SDEU a stanoviscích Evropské komise.  

Ve čtvrté kapitole autorka reflektovala situaci na trhu informačních technologií a představila 

přínos judikatury ve věci Microsoft. Zohlednila přitom také pohled antitrustového práva USA 

na tuto otázku. 

   

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Prokázala angažovaný přístup 

k tématu. Cíle práce lze považovat za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“ až „velmi 

dobře“. V rámci ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícímu dílčímu 

problému: 

 V čtvrté části své práce se věnovala autorka posuzování jednání společnosti Microsoft 

ve světle judikatury SDEU (Tribunálu) a z pohledu antitrustového práva USA. 

V rámci obhajoby by mohla diplomantka stručně porovnat koncepční základy 

soutěžního práva EU a USA a vysvětlit, jak se tyto odlišné koncepce promítají do 

konkrétních uvedených řešení. 

 

V Praze dne 7. ledna 2014 

 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  


