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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší  (z důvodu komparativního pohledu vetknutého 

do samotného vymezení tématu) / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně (nadstandardně – s. 7 a 8) / Provedeno nikoliv řádně 

/ Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 



 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena (Oceňuji především, že přednostně bylo pojednáno o 

evropské úpravě. Mnohé práce věnované srovnávací reklamě nedůvodně počínají zkoumání 

rozborem národní úpravy. Dalším kladem je, že autorka nezabředává do rozborů obecných 

otázek a zpracovává je právě v míře nezbytné pro zvolené téma – viz generální klauzule či 

průměrný spotřebitel.) / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami:… / Zvolena nevhodně 

(odůvodnění: ….) 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano (zejména rozsah užitých německých pramenů je úctyhodný) / 

Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (velký počet německých a několik anglických) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne 

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: … 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 

G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní  / Dostatečná 

s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 



 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná 

(odůvodnění: …) 

 

Lze upřesnit, že jazyková a formální úroveň práce je dokonce nadstandardní. 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

 

V kontextu diplomových prací předložila diplomantka nadstandardní dílo, a to ve všech 

hodnocených aspektech. Především je nutné ocenit, že obě úpravy byly zkoumány 

v dostatečné hloubce, což v případě zahraničních úprav nebývá v závěrečných pracích 

zvykem. Z metodologie, části pramenů i celkového přístupu lze usuzovat, že se nejedná o 

první závěrečnou práci diplomantky a že předchozí zkušenost velmi pravděpodobně získala 

na škole ekonomického směru. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Uplatňuje se režim úplné harmonizace pro všechny případy srovnávací reklamy? 

 

Představuje aktuální evropské rozhodnutí (C-562/15) změnu v dosavadním judikatorním 

přístupu, nebo jej spíše jen dále rozvíjí? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť rozhodně splňuje předepsané předpoklady a s ohledem na 

její nadprůměrnou kvalitu jí předběžně navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze dne 4. 4. 2017 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent diplomové práce 

 


