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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomant si zvolil klasické a mnohokrát zpracované téma, oblast 
se ovšem trvale vyvíjí.

2. Náročnost tématu na:
 - teoretické znalosti,
 - vstupní údaje a jejich zpracování,
 - použité metody.
Téma je poměrně technické a tedy nepříliš náročné na teoretické uvažování; potřebný je ovšem 
alespoň základní vhled do ekonomie.

3. Kritéria hodnocení práce:
           - splnění cíle práce
Diplomantka cíl nesplnila.

           - samostatnost při zpracování tématu,
Diplomová práce je od strany 21 po stranu 55 pouhou parafrází předpisů Evropské unie (v 
některých místech tzv. soft-law). Po odečtení této pasáže zbývá pouhých 23 stran, tedy rozsah 
neodpovídající požadavkům. Ani tento zbývající text na tom přitom není co do původnosti dobře: ze 
všeho nejvíce připomíná výpisky z literatury, ve valné většině toliko domácí; co hůř, jde o výpisky 
nepříliš logicky poskládané.

           - logická stavba práce,
Práce je řazena logicky, to už však nelze říci o obsahu jednotlivých pasáží. Tak například není 
vůbec jasné, proč se v kapitole o právní úpravě blokových výjimek najednou hovoří na str. 13 o 
Evropské soutěžní síti, což je téma zcela nesouvisející. Podobných příkladů by bylo možno uvést 
řadu.

           - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací,
Práce bohužel až na naprosté výjimky nevyužívá zahraniční literaturu. V daném oboru je to téměř 
neodpustitelné.

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu),
V daném případě nelze hovořit vůbec o analýze a tedy ani o její hloubce. 

           - úprava práce (text, grafy, tabulky),
Úprava práce je standardní.

           - jazyková a stylistická úroveň
Stylistická úroveň je průměrná.



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Vzhledem k výše uvedenému otázky nenavrhuji, neboť práce není obhajoby způsobilá.

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě.

Práci nedoporučuji k obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň:

Navrhuji hodnotit známkou 4.
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