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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: …) 

 

 

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: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (V omezené míře anglické zdroje. S ohledem na míru 

unifikace spotřebitelského práva v rámci EU by tuto volbu plně akceptovat.) / Ne 

 

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

 

 

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 (národní) právní úpravou: Ano / 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: 

 

Obecně hodnotím předloženou práci jako kvalitní. Diplomantka zohledňuje širokou škálu 

aspektů tématu (právo evropské a české; historie, přítomnost i budoucnost; názory doktríny i 

judikatury), zároveň text působí jednotně, systematicky řeší obecné aspekty spotřebitelských 

smluv a hlavně zvolenou problematiku. Autor pravidelně předkládá i vlastní závěry, a to 

především v případech identifikovaných výkladových sporů. 

 

Dílčí poznámky: 

Úprava obsažená v § 420 odst. 2 OZ není vyvratitelnou domněnkou.  

Spíše poznámka než kritické vyjádření – nepřeceňoval bych zohledňování sociálních, 

kulturních a jazykových faktorů při vymezování průměrného spotřebitele. Případ „Cotonelle“, 

na který práce poukazuje, je již dosti archivní (1996) a Soudní dvůr při výkladu průměrného 

spotřebitele na něj nenavázal a dané faktory v podstatě nezohledňuje (s. 25). 

 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jaký je vztah konceptu slabší strany a spotřebitele (průniky a rozdíly ve vymezení)? 

 

Bylo by porušením evropského práva, kdyby byla určitým právnickým osobám (např. 

spolkům) poskytnuta stejná práva (či jejich část) jako v případě spotřebitelů? Tj. nebyl by 

status spotřebitele vztažen na právnické osoby (viz s. 15). 

 

Zůstane spotřebiteli zachována zvláštní ochrana, pokud se ve smlouvě (s „e-shopem“) označí 

jako podnikatel, například prodávající dodává zboží pouze osobám podnikajícím a toto 

označení kupujícího je nutnou technickou podmínkou dokončení online nákupu? 

 

Zakládá evropská směrnice pro ujednání, která lze subsumovat pod výčet uvedený v příloze, 

vyvratitelnou domněnku nepřípustnosti takového ujednání? 

 

Lze považovat ujednání o smluvní pokutě při porušení povinnosti podnikatele, které zároveň 

nevyhrazuje spotřebiteli právo žádat škodu přesahující rámec smluvní pokuty, za zakázané 

ujednání ve smyslu § 1814 písm. a) OZ? 

 

 

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

 

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

uvedené její kvality ji předběžně navrhuji (za předpokladu stejně zdařilé obhajoby) 

klasifikovat stupněm výborně 

 

 

V Praze dne 7. 5. 2019 

 

          Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


