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Posudek oponenta diplomové práce 

Barbary Dufkové 
„Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: 

komparativní pohled“ 
 

Diplomová práce Barbary Dufkové je svým tématickým zaměřením naprosto 
ojedinělá. Je příkladem, jak lze využít studijní pobyt studenta Právnické fakulty 
UK na zahraniční partnerské univerzitě, v tomto případě na 中国政法大学
(Čínská univerzita pro právo a politiku) v Pekingu. Výběr tématu je odvážný a 
svým způsobem může být i kontroverzní, neboť Evropská unie se zatím zdráhá 
označit ČLR za tržní ekonomiku v pravém slova smyslu. V každém případě si 
autorka zvolila téma těžké i pro zkušeného badatele a budiž hned v úvodu 
konstatováno, že se se svým zadáním velmi dobře vyrovnala. 
 
Z hlediska použitých metod zpracování dominuje metoda srovnávací v 
kombinaci metody analytické a syntetické. Přiměřeně je využita metoda 
historická. Metoda systémová je použita citlivě k tématu. Autorka prokázala, že 
vědecké metody zná a že je umí používat způsobem, odpovídajícím 
požadavkům profilu absolventa právnického studia.  
 
Z formálního hlediska je práce napsaná správně, pokud jde o dodržení 
předepsaných náležitostí diplomových prací. Co do rozsahu, práce splňuje 
rozsah stanovený pro diplomové práce. Seznam použité odborné literatury je 
sestaven rovněž správně a obsahuje bohatě tituly zahraniční odborné literatury. 
V samotném textu jsou odlišeny názory přejaté od názorů autorčiných.  
 
Autorka opakovaně poukazuje na rozpor mezi čínským psaným právem a jeho 
aplikací, resp. interpretací čínskými soudy, což je příznačné nejen pro 
antimonopolní právo, ale pro čínské právo vůbec. Při ústní obhajobě by mohla 
kandidátka zobecnit význam soudce pro výklad současného čínského práva. 



Další otázkou pro ústní obhajobu by mohlo být, do jaké míry lze skutečně 
v současném čínském právu mluvit o dominantním postavení, když většinu 
podniků v této situaci, jak autorka uvádí, vlastní stát. V této souvislosti vyvstává 
obecnější otázka, zda lze ČLR hodnotit jako skutečně tržní ekonomiku nebo 
jako tzv. „socialistickou tržní ekonomiku“. Netřeba zapomínat, že čínská 
ekonomika je stále plánovitým hospodářstvím. Jaký je tedy vztah mezi 
antimonopolním právem a právními akty, uzavíranými vně autonomie vůle 
smluvních stran, čili na základě indikativů hospodářského plánu?   
 
Předkládaná diplomová práce splňuje formální i věcné náležitosti diplomových 
prací. Na základě výše uvedených skutečností 
 

  doporučuji , 
 

aby byla diplomová práce Barbary Dufkové „Čínské antimonopolní právo ve 
světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled“ předložena 
k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předběžně navrhuji 
hodnotit práci klasifikačním stupněm „výborně“. 
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