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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: …) 
V některých případech ale diplomantka rezignovala na dohledání primárních zdrojů 

informací (například odkaz na terminologii směrnic EU dokládán jen zprostředkovanou 
zmínkou v českém komentáři v poznámce pod čarou č. 49). 
 

Zahraniční zdroje využity: Ano / Ne 
 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 
Někdy odkaz na zdroj zcela chybí (například na s. 34 autorka uvádí, že se lze „setkat i 
s názorem“, aniž to dokladuje). Při odkazu na ASPI je třeba uvést konkrétní identifikaci 

judikátu. 
 

 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k  tématu) 
Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 
Dostatečná analýza problematických otázek: Ano (s výhradou níže uvedenou) / Ne 

(odůvodnění: …) 
 
Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 
Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 
 
Komparace s jinou 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: 

 
Diplomantka důkladně, poctivě a se vhodně zvolenou systematikou zkoumá zvolené téma. 
Komplexně přitom pokrývá (označuje) jednotlivé problematické otázky. Obecnou vadou však 

je častá situace, kdy autorka naznačí dílčí právní problém, ale nevěnuje mu bližší pozornost, 
ačkoliv se to v kontextu dané práce nabízelo. Například: 

- s. 18 – neuvedeny konkrétní příklady, kdy se nejedná o „běžnou situaci“, a je tedy 
vhodné poskytnout spotřebiteli informace alespoň v anglickém jazyce 

- s. 34 – technický a vysvětlující charakter ujednání v obchodních podmínkách (s 

výhradou zmínky na s. 36) 
- s. 38 – podmínky přípustnosti „jednostranné“ změny obchodních podmínek 

- s. 38 – které plnění je nabízeno jen „omezeným počtem poskytovatelů“ a proč by tento 
počet měl mít vliv na schopnost spotřebitele obstarat substituční plnění. 

 

Kladem je, že autorka pravidelně zohledňuje víceúrovňovost relevantní úpravy, kdy je nutné 
zvažovat aplikaci úpravy spotřebitelských smluv, adhezních smluv a obchodních podmínek.  

Celkově text dokládá šíři zdrojů, které diplomantka při vypracování práce prozkoumala. 
 
Z dílčích vad uvádím: 

(s. 11) „Spotřebitel bude vždy slabší stranou, zatímco slabší strana nemusí být vždy 
spotřebitelem“ – rozpor se zněním zákona (ohledně samého vymezení obou chráněných 

subjektů). Zopakováno na s. 16. 
(s. 32) – Přiložení obchodních podmínek podle autorky zakládá fikci seznámení. To 
nepovažuji za správné – seznámení není vyloučeno, spíše se jedná o nevyvratitelnou 

domněnku. Sice v tomto případě autorka odkazuje na komentář, ale tímto prostým odkazem 
se hlásí ke správnosti tohoto názoru. 

(s. 49) Nemožnost „pouhé“ moderace smluvní pokuty ve spotřebitelské smlouvě je pro práci 
významným tématem. Ale odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2017 je nepřípadný 
– soud tehdy aplikoval starý občanský zákoník, a tedy jeho závěry neodvisely od 

spotřebitelské povahy kontraktu. 
 

 
5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 

(s. 14) Jaký význam pro diplomovou práci má formální pojetí podnikatele podle § 421 odst. 1 
obč. zák.? Může takový podnikatel uzavírat spotřebitelské smlouvy při absenci všech znaků 

podnikání podle § 420 odst. 1 obč. zák.? 
 
(s. 10) Jaké odchylky vykazují zvláštní definice spotřebitele v českém právním řádu? 

 
Jaké výhody přináší přechod k režimu úplné harmonizace evropských směrnic přijímaných 

v oblasti ochrany spotřebitele? 
 
Postačí jako dostatečný odkaz na obchodní podmínky (z hlediska jejich závaznosti) umístění 

(vylepení) v dopravním prostředku – pro účely smlouvy o přepravě osob? 
 



(s. 33) Lze na obchodní podmínky vždy aplikovat ustanovení o smlouvách uzavíraných 
adhezním způsobem, resp. za jakých podmínek? 
 

(s. 34) Co autorka rozumí „technickým a vysvětlujícím charakterem“ obchodních podmínek? 
 

(s. 45) Diplomantka dovozuje, že překvapivé ujednání v obchodních podmínkách se stává 
součástí smlouvy teprve okamžikem, kdy se jej spotřebitel dovolá (analogicky dle § 1815 obč. 
zák.). Jaké efekty bude mít, když na účel, obsah a dopady takového překvapivého ustanovení 

upozorní podnikatel spotřebitele po uzavření smlouvy? 
 

(s. 46) Pokud obchodní podmínky ke spotřebitelské smlouvě budou zakotvovat „volbu 
soudu“, je podle účinné úpravy možné takové ustanovení posoudit jako neúčinné z důvodu 
překvapivosti? 

 
 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 
Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady. Práce zdařile 
zpracovává zvolené téma a je jistě tvůrčím dílem autorky. Definitivní hodnocení bych 

ponechal výsledku ústní obhajoby (i s ohledem na množství témat, jimž je možné se věnovat 
– viz bod 5. tohoto posudku). Předběžně však práci hodnotím stupněm velmi dobře s tím, že 

vyššímu předběžnému hodnocení brání absence využití cizojazyčných zdrojů, dílčí vady 
obsahové a jistá nedůslednost analýzy.  
 

 

 

V Praze dne 27. 12. 2019 

 

          Doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


