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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 / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / 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: …) 

 

Diplomantka velice pečlivě mapuje názory českých autorů na zvolené téma, aniž by však 

rezignovala na vyjádření vlastního odborného závěru. 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / 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 / Ne (odůvodnění: …) 

 

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

 

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

Rozsah možného využití rozhodovací praxe u tohoto tématu obecně není přílišný, přesto ale 

mohla autorka více využít civilní a správněprávní judikaturu ke zkoumání obecných otázek 

tématu.   

 

Zahraniční zdroje využity: okrajově (obecně k německé úpravě) 

 

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

Dílčí výhradu mám k vymezení dobrých mravů soutěže s využitím citace Krajského soudu 

v Brně. Vzhledem k bohatosti relevantní judikatury vyšších soudů je primární užití 

prvostupňového rozhodnutí krajně nevhodné (viz s. 8). 

 

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 (stručný exkurz k německé úpravě) / 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: …) 



 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

 

Diplomantka uvádí, že nevyžádaná reklama byla již dříve postihována v rámci tzv. 

soudcovských skutkových podstat (s. 15). Neuvádí však jediný příklad takto realizovaného 

postihu. 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Lze hodnotit doplnění této nové zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže jako krok nutný, 

resp. vhodný? 

 

Při vymezení osoby spotřebitele autorka uvádí (s. 12) příklad osoby podnikající v oblasti 

kadeřnictví pro případ, že bude dostávat obchodní sdělení (nabídky) ohledně masných 

výrobků. Opravdu tento závěr platí bezvýjimečně, resp. za jakých okolností by nebyla jako 

adresátka takových obchodních sdělení v pozici spotřebitelky? 

 

Lze v souvislosti s dotěrným obtěžováním využít konceptu tzv. zvlášť zranitelného 

spotřebitele (a v jakých případech a s jakými důsledky pro posouzení obchodního sdělení)? 

 

Jaké změny pro hodnocení jednání upravených řešenou právní úpravou OZ přinese účinnost 

nové evropské regulace ochrany osobních údajů (GDPR)? 

 

Jaká (potenciální) újma adresátů obchodních sdělení bude zpravidla zakládat nekalosoutěžní 

charakter zasílaných elektronických obchodních sdělení? 

 

Náhrada jaké škody přichází v případě dotěrného obtěžování v úvahu? 

 

 

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

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

uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat stupněm výborně až velmi dobře s tím, že 

výsledné hodnocení se bude odvíjet od úrovně obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 19. 4. 2018 

 

         Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


