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Práce byla řádně konzultována
Splnění formálních požadavků práce
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Připomínky k práci:
K práci nemám žádných připomínek. Práci pokládám za velmi kvalitní, osvědčila se i volba jazyka,
neboť celá řada termínů, které diplomantka používá, ještě nemá "přidělen" český ekvivalent, takže
rozebírání daného tématu v angličtině je sdělnější, než kdyby byla práce psána v češtině. Přitom na
autorčině angličtině nenacházím chyb, působivá je i její argumentační schopnost a škála použitých
pramenů.
II.
Ochrana autorských práv
V souladu s ustanovením čl. 38 odst. 2 písm. c) Studijního a zkušebního řádu Masarykovy
univerzity byla provedena kontrola předložené diplomové práce prostřednictvím aplikace IS MU,
z níž vyplývá, že nejvyšší procento shody s jinou prací je 6 %.
Práci lze považovat za plagiát
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NE

III.
Závěr
Na základě výše uvedeného jako vedoucí předložené diplomové práce konstatuji, že práce
v souladu se čl. 23 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity:
splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce
nesplňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce
Práci navrhuji ohodnotit stupněm A.

IV.
Doporučení pro rozpravu
Pro účely rozpravy doporučuji následující:
V diskusi by diplomantka mohla rozebrat, která práva mohou "skupiny" mít a zda je možné rozlišit
tato práva podle různých druhů "skupin".

1

Formální požadavky kladené na závěrečné práce jsou stanoveny Směrnicí děkana č. 7/2012, o studiu v bakalářských a magisterských studijních
programech. Požadavky na citace dokumentů upravuje Směrnice děkana č. 4/2013, o citacích dokumentů užívaných v pracích podávaných na
Právnické fakultě Masarykovy univerzity.
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V Brně dne 17. 4. 2015
vedoucí diplomové práce
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