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1. Aktuálnost  tématu a rozsah práce 

Diplomová  práce se zaměřuje na novou a tudíž velmi  aktuálnímu problematiku 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva (směrnice EP a Rady 2014/104/EU a zákon 

č. 262/2017Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Práce má i procesně právní  

aspekty.  Zvolené téma (i) svou novostí otvírá diplomantce zajímavé otázky.  Je  tudíž  nosné 

a jeho volbě lze  přisvědčit.   

 

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

metody)  

Téma patří mezi náročnější  kromě jiného i proto, že  je zatím  zpracováno  jen ve 

velmi   omezené míře  odbornou literaturou.    

 

3. Kritéria hodnocení práce 

 

A. Splnění cíle práce  

Diplomantka formulovala v úvodu práce (s. 3) jako svůj cíl komplexně analyzovat 

problematiku private enforcement nejen z hlediska právního, ale také v kontextu 

ekonomické reality hospodářské soutěže. Speciálně se zaměřila na promlčení,  náhradu 

škody a zpřístupnění důkazních prostředků. Vizí práce je dle autorky přinést ucelený pohled 

na nejzásadnější změny, které nový zákon přináší do českého právního řádu.  Svému cíli 

diplomantka  v zásadě  dostála.    

 

B. Logická stavba práce  

 Struktura posuzovaného textu je  přehledná a logická. Text je rozčleněn do pěti   

kapitol počínajících obecněji pojednáním o potřebnosti nové právní úpravy, 

následovaným stručným vývojem v oblasti private enforcement. V dalším se diplomantka  

v souladu s formulovaným cílem práce zaměřuje na otázku promlčení, náhrady škody a 



zpřístupnění důkazních prostředků.  V závěru shrnuje hlavní myšlenky, k nimž při  

zpracování tématu dospěla, formuluje kritické postřehy a  dílčí návrhy. V rámci 

detailnějšího posouzení struktury práce si kladu otázku, nakolik bylo třeba zabývat se 

úpravou promlčení v rámci předchozí úpravy občanského a obchodního zákoníku.     

 

D. Práce s literaturou 

Seznam literatury je spíše středně rozsáhlý. Zahrnuje ale  reprezentativní  tuzemské i  

zahraniční zdroje.  Na použitý pramen je  korektně odkazováno   v souladu s citačními 

standardy. Odkazy na konkrétní ustanovení právního předpisu je ale vhodnější umístit do 

závorky přímo do textu, tudíž mimo poznámkový aparát. Diplomantka pracovala i 

s relevantní evropskou i českou judikaturou.  

 

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

 Autorka použila metodu deskriptivní, analytickou a syntetickou.  Připojila též 

historizující pohled.  Použité metody odpovídající cíli práce.    

 

  F. Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní. Obsahuje grafy vhodně doplňující pojednávané otázky.   

 

G. Jazyková a stylistická úroveň  

 

Z hlediska jazykové a stylistické má text odpovídající úroveň. 

.   

 

4. Případné další vyjádření k práci  

 

Celkově lze konstatovat, že Lenka Petráková napsala zajímavou práci. Za její pozitivum 

považuji, že v rámci značně široké problematiky se zaměřila na několik významných 

otázek, aniž by se snažila obsáhnout téma v celém rozsahu. Hlubší vhled do problematiky 

se projevil např. v pojednání o běhu promlčecích lhůt a v dalších otázkách. Pozitivem práce 

je, že autorka k některým otázkám navrhuje i  možná řešení ve prospěch slabšího článku. 

Užitečné (prakticky i teoreticky) je pojednání o intertemporálních kolizích nové úpravy 

s ostatními předpisy civilního práva.  Zajímavé jsou i zmínky např. o amerických právních 

poměrech (s. 41). V rámci obhajoby by se měla diplomantka vyjádřit m.j. k otázce řešení 



(prokázání) příčinné souvislosti mezi protisoutěžním  jednáním škůdce a vznikem škody 

z hlediska poškozeného (např.  ve srovnání s řešením  ochrany spotřebitele při uplatňování 

nároků na náhradu škody způsobené nekalou soutěží). V návaznosti na zajímavou 

(stručnou) pasáž o přístupu k odškodnění v USA kladu otázku, zda se v tomto právním 

prostředí vychází ze subjektivního či objektivního principu, pokud jde o předpoklady pro 

vznik práva na náhradu škody.    

 

 

5.   Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 

 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě, neboť splňuje požadavky kladené na 

tento typ odborného textu. Předběžně navrhuji klasifikovat ji stupněm „výborně“  s tím, 

že definitivní hodnocení bude záviset na výsledku ústní obhajoby.  
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