
 Oponentský posudek 

Jméno diplomanta: Ondřej Najman 

Téma a rozsah práce: Evropské právo proti nekalé soutěži, 78 s. 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma komunitární (unijní) úpravy nekalé soutěže je v české 
doktríně poněkud opomíjeno. Jde proto o téma přínosné. 

2. Náročnost tématu na: 
 - teoretické znalosti, 
 - vstupní údaje a jejich zpracování, 
 - použité metody. 
Náročnost daného tématu závisí na přístupu, který autor zvolí. Omezí-li se v zásadě na popis 
aktuálního stavu (což diplomant učinil), jde o téma spíše méně náročné. Naopak přinést do tématu 
něco originálního by bylo úkolem téměř přesahujícím možnosti studentské práce. 

3. Kritéria hodnocení práce: 
           - splnění cíle práce 
Diplomant vytčené cíle v zásadě naplnil. 

           - samostatnost při zpracování tématu, 
Téma bylo zřejmě zpracováno samostatně, samostatných úvah je však v práci pomálu. 

           - logická stavba práce, 
Práce je řazena logicky. 

           - práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací, 
Diplomant dobře pracuje s literaturou domácí i s evropskou judikaturou a oficiálními prameny. 
Nezanedbává ani zahraniční (anglickou) doktrínu, byť zde by mohl být rozsah větší. 

           - hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), 
Hloubka provedené analýzy je dostatečná. Do značné míry ovšem chybí vlastní úvaha. V některých 
místech se pak jeví, že možná diplomant některé otázky nepochopil zcela správně. Tak například se 
zdá, že si rozlišení B2B a B2C úpravy vyložil tak, že B2B směrnice upravuje reklamu mezi 
profesionály (srov. např. str. 43 dole), ačkoliv samozřejmě i zde jde primárně o reklamu 
adresovanou spotřebitelům. Podobně na straně 43 se zdá, že diplomantovi není docela jasný rozdíl 
mezi otázkami skutkovými a právními. Také v případě srovnávací reklamy se zdá, že diplomantovi 
poněkud uniknul pravý účel směrnice, kterým bylo srovnávací reklamu za určitých okolností 
povolit, nikoliv naopak ostatní případy zakázat; takový zákaz totiž existoval v členských státech 
obyčejně již před jejím přijetím, směrnice jej omezila. 

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

           - jazyková a stylistická úroveň 
Stylistická úroveň je vyhovující, byť se diplomant občasné jazykové chybě nevyhnul. 



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Viz výše. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Navrhuji hodnotit známkou 2. 

V Praze dne: 8. 3. 2015 
                                                          
                                                                                          ……………………………… 
                   JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 

        oponent diplomové práce


