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Hodnocení práce: 

 Studentem zvolené téma hodnotím jako poměrně náročné, a to z důvodu komparace příslušné 
právní úpravy třech zemí EU.   

 Student dokázal rámcově vyhledat příslušné prameny práva pro zvolenou oblast, avšak ne vždy 
používal novelizovaná znění zákonů (str. 52 – sankce za porušení právní normy jsou vyjádřeny v měně 
Sk namísto EUR; str. 25 – mezi prameny právní úpravy je zařazen také obchodní zákoník, který však již 
pozbyl účinnosti a úprava reklamy, resp. nekalé soutěže je nadále upravena zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Student ve výčtu českých zákonů opomenul zmínit zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, který taktéž chrání adresáty reklamy.  

 Jako přínos této práce spatřuji komparaci české, slovenské a německé právní úpravy reklamy, 
kdy student došel k závěru, že reklama je v těchto zemích regulována stejně. Doporučuji však u 
obhajoby více rozvést rozpor v tvrzení studenta na str. 28, kde je psáno, že Německo disponuje jedním 
z nejpřísnějších systému regulace reklamy v Evropě (dále na str. 46).    

 Práci bych dále osvěžila příklady přímo ze světa ledního hokeje (reklama na ledě, na 
mantinelech, v prostředním, obranném a útočném pásmu ve vztahu ke hře, na dresech, na výstroji 
apod.).  

  

  



 Rozsah a členění práce odpovídá předepsaným požadavkům. Citace jsou používány v souladu 
s normami ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. V seznamu použité literatury lze však najít nedostatky, kdy 
student pracuje se zastaralými publikacemi, které již byly aktualizovány (Ftorek, Hendl, McQuail, 
Vysekalová, Mikeš), dále je zde překlep ve jméně autora (Kopplová namísto Köpplová, McQuial 
namísto McQuail, Vybíral Zdeněk namísto Zbyněk), článek v časopise neobsahuje strany od-do 
(Ondrejová). V práci lze najíst také několik stylistických a gramatických chyb (str. 15 – media x média, 
str. 18 – „témata, která zůstanou v médiích nezměněna“ namísto nezmíněna; naší informaci, str. 19 – 
„přímou marketingová komunikace“, str. 23 – „pro zavedení pro zavedené produkty a jejich značky“, str. 
34 – „vybraného německé hokejového klubu“; „Z tohoto důvodu je dokument zařazen do výzkumu. 
Proto je tento dokument zařazen do výzkumu“. Do klíčových slov student zahrnul slova, která jsou 
uvedena v názvu práce (regulace, reklama). 

 

 Celkově práci hodnotím jako zdařilou, poskytuje čtenáři základní informace o českých, 
slovenských a německých pramenech právní úpravy reklamy, které jsou dále podrobeny stručné 
komparaci. V práci však postrádám praktické příklady, které se týkají přímo prostředí ledního hokeje ve 
vztahu ke hře a divákům (Radegast, Tipsport, Škoda, Sencor, Prostenal, apod). 

 

Připomínky: shora uvedené, zejm. nepoužívání novelizovaných znění zákonů, gramatické a stylistické 
chyby 

 

Otázky k obhajobě: 

1. V čem konkrétně spatřujete větší přísnost německé právní úpravy, když závěrem práce je, že 
reklama je regulována stejně? 

2. Lze najít nějaké rozdíly mezi umísťováním reklam na ledovou plochu, dresy a výstroj hráčů 
v české nejvyšší soutěži v ledním hokeji a NHL?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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