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Oblast doménových sporů je bezesporu velmi frekventovanou problematikou, což se projevuje 

taktéž při výběru témat diplomových prací. Zdánlivá jednoduchost tématu, kdy se zdají všechny 

relevantní otázky jasné (právní povaha domén, řešení sporů z domén, pravidla registrace), ovšem 

vede mnohdy k paušálním závěrům a mnohdy až k velmi podobným textům na dané téma. Na 

práce z této oblasti je třeba tudíž klást poněkud vyšší měřítka.   

V tomto směru nutno uvést, že diplomantova práce nijak nevybočuje z prací tohoto druhu. 

Pokrývá základní otázky (již zmíněná právní povaha domén, řešení sporů z domén, pravidla 

registrace) a dává na ně i obvyklé odpovědi.  

Struktura práce je založena na pěti kapitolách (úvod, pojem domény, systém řešení sporů, právní 

pojetí domén, rozhodovací činnost, závěr). I když diplomant popsal českou doménovou právní 

problematiku v zásadě tak, jak je nyní všeobecně chápána, včetně základní judikatury, stěží lze 

v práci nalézt alespoň náznaky novátorského pojetí či tvůrčí kritiku judikatury či opodstatněné 

návrhy de lege ferenda. Práce také postrádá přesah k úpravě generických domén nejvyššího 

stupně a domén .eu ve smyslu systematického srovnání s vývody pro českou úpravu. Na tom nic 

nemění dílčí statě např. o UDRP. Tam, kde se diplomant pouští ve sporných otázkách do 

právních závěrů (např. v otázce pojetí domény jakožto věci na str. 13), chybí alespoň základní 

posouzení důsledků takovéhoto závěru. 

Jinak ovšem nelze práci upřít, že základní kritéria kladená na diplomová práce po obsahové 

stránce jsou splněna a diplomant prokázal mimo jiné schopnost použít zdroje literatury i 

judikatury, pracovat s různorodými texty, aplikovat obecnější úpravu a vyvozovat základní 

právní závěry a hodnocení.   



 

Práci tak mohu doporučit k obhajobě, kde dle průběhu ústní obhajoby uvažuji o klasifikačním 

stupni velmi dobře. 

Diplomant nechť se při obhajobě zaměří na otázku platného sjednávání rozhodčí doložky pro 

založení rozhodčí pravomoci.  

 

V Praze dne 15. května 2017                     

 

JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová 


