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Cíl práce: Právní úprava nekalé soutěže, vymezení skutkových podstat nekalé soutěže 
a zjištění dopadů na poškozeného soutěžitele nebo zákazníka.  
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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce   x   
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy   x  
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   
Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  
Formulování vlastních názorů studentem   x  
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce   x  
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   x  
 
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) Vysvětlete rozdíl mezi hospodářskou soutěží a nekalou soutěží.  
2) Vysvětlete, co je skutkovou podstatou dotěrného obtěžování a uveďte praktický 

příklad.  
 

Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    Velmi dobře mínus (2-)             
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           JUDr. Eva Karhanová Horynová 
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Autorka předkládá bakalářskou práci, ve které se věnuje náročné problematice nekalé soutěže. Jedná se 
o rešerši, ve které jsou shrnuty dostupné poznatky o shora uvedeném tématu. Práce je koncipována do 
dvou částí. V teoretické části autorka představuje základní pojmy, které s úpravou nekalé soutěže souvisí, 
vymezuje jednotlivé skutkové podstaty tak, jak je upravuje základní právní norma, a to zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

V praktické části je věnovaná pozornost vybraným příkladům nekalé soutěže. Na jednotlivých příkladech 
porušení nekalé soutěže rozebírá autorka jednání porušitel a zabývá se i důsledky, které s sebou takové 
nezákonné jednání přináší pro další subjekty. S ohledem na skutečnost, že není jednoduché jednotlivé 
případy ze zdrojů zjistit, hodnotím zejména praktickou část práce velmi kladně.  

Zdroje ze, kterých autorka čerpala, jsou relevantní, postrádám práci s literaturou zahraniční.  

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm „ Velmi dobře minus“ (2-). 
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