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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 
 

Jméno studenta: Jana Pleštilová 

Název bakalářské práce: Klamavé praktiky v nekalé soutěži  

 

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je podrobné seznámení se se všemi podobami nekalé 

soutěže a zároveň seznámení s možnostmi ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání, 

představení praktických příkladů uskutečněných na území České republiky a dále také 

aplikování znalostí získaných prostudováním dostupných zdrojů na tyto příklady. 

 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   2   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu    3  

Hloubka provedené analýzy   3  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  2   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  2   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady   3  

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    3  

Formulování vlastních názorů studentem   3  

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  2   

Stylistická úroveň práce   3  

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací    3  

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   3  

 
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 

Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1/ Co je skutkovou podstatou dotěrného obtěžování? 

2/ Vysvětlete rozdíl mezi dobrými mravy obecně a dobrými mravy v hospodářské soutěži (jde o 
jednu z charakteristik nekalé soutěže). 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:       Dobře          
 
Datum:     4. 9. 2018                                                                                                                                                                                          

             
Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Předkládaná práce je rešerší, kdy jejím hlavním cílem bylo shrnutí dostupných poznatků, a 

to ve vztahu k problematice nekalé soutěže. Práce je členěná do dvou částí. V teoretické 

části se autorka zabývá základní pojmy, které souvisí s nekalou soutěží a jednotlivými 

skutkovými podstatami nekalosoutěžního jednání. Praktická část je koncipována především 

na jednotlivých praktických případech nekalé soutěže v ČR.  

Lze konstatovat, že použité zdroje jsou dostatečné. Při hodnocení obsahové stránky je nutné 

vytknout nepřesné, někdy nejasné formulace (např. problematika zakázané konkurenční 

doložky, kterou autorka přibližuje nikoliv na příkladu z oblasti hospodářské/nekalé soutěže, 

ale na případu z oblasti pracovního práva).  

            Praktická část se věnuje zejména příkladům z praxe a předkládá případové studie, ve kterých     

            se autorka snaží přiblížit problematiku nekalosoutěžního jednání a vyjadřuje vždy ke každé  

 předložené případové studii vlastní posouzení.  

Autorka práci zpracovala bez využití spolupráce s vedoucím práce (práce byla předložená 

v kompletu bez možnosti do předkládané bakalářské práce výrazně zasáhnout.  

Práce má tak velice popisný charakter, zejména v části teoretické a nepřináší mnoho 

vlastních autorčiných pohledů na zpracovávané téma.  

Přesto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm „Dobře“. 
 
 

 


