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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: Spíše dostatečně (jen v omezené míře však bylo pracováno s textem 

evropských směrnic.V omezeném rozsahu byla využita judikatura.) / Nedostatečně 

(odůvodnění: …) 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (druh, počet) / Ne 

 

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

Výhrady lze mít k formální podobě seznamu použité literatury: Literatura není 

systematizována (na monografie, články atd.). Článek J. Hodečkové je nedostatečně 

identifikován. Judikatura není chronologicky řazená. U evropské judikatury je arbitrárně 

označován soudní orgán – jedině pro rozhodnutí z r. 2013 je užita zkratka staršího názvu 

(ESD), pro ostatní rozhodnutí vydané potom a hlavně předtím je užita aktuální zkratka 

(SDEU). 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Převážně ano (diplomantka usiluje o komplexní 

zpracování, což vedlo k tomu, že jen dílčí pozornost byla věnována problematickým otázkám 

rekodifikační úpravy, např. povahy zákonného výčtu příkladmých nepřiměřených ujednání či 

rozsahu odpovědnosti spotřebitele za snížení hodnoty zboží při odstoupení od smlouvy) / Ne 

(odůvodnění: …) 

 

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

 

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

…) 

 

 

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: 

 

Jen v příliš omezené míře zohledňuje diplomantka úpravu spotřebitelských smluv v právu 

veřejném. 

 

Na s. 7 autorka nesprávně ztotožňuje institut spotřebitele a slabší strany. Navíc oba konstrukty 

nelze zakládat na absenci profesionálního jednání. Slabší strana může být nadána 

profesionalitou, může jít o podnikatele, odborníka v daném oboru. A ani u spotřebitele není 

absence profesionality jeho pojmovým znakem. 

 

Osoba vykonávající svobodné povolání není pouze neplnoprávným podnikatelem podle § 420 

odst. 2 obč. zák. (jak je uvedeno na s. 15), ale plnoprávným podnikatelem již podle § 420 

odst. 1 obč. zák., neboť i její činnost naplňuje všechny znaky činnosti podnikatele v tomto 

ustanovení uvedené. 

 

Ust. § 1814 obč. zák. je v doktríně vystaveno důvodné kritice s ohledem na odlišnou 

konstrukci v příslušné evropské směrnici. Tuto odchylnou implementaci však autorka 

nezachycuje a věnujeme danému ustanovení jediný odstavec textu. 

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy nevzniká jen v případě smluv uzavřených distančním 

způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele (s. 48). 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak diplomantka hodnotí periodicky se objevující úvahy o vyčlenění úpravy spotřebitelských 

smluv z občanského zákoníku do samostatného zákona. 

 

Co rozumí autorka vyjádřením, že obsah pojmu spotřebitele „není stabilní“ (s. 5)? 

 

Je tedy spotřebitelskou smlouvou kupní smlouva, na jejímž základě nakupuje podnikatel od 

jiného podnikatele kancelářské potřeby, aniž by podnikatelská povaha nákupu (souvislost 

s podnikáním) byla zřejmá? 

 

V práci autorka uvádí, že v některých zemích EU není ochrana spotřebiteli při zastoupení 

podnikatelem přiznána vůbec? Ve kterých (práce toto tvrzení nikterak nedokládá). 

 



 

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

Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady a rozhodně dokládá 

schopnost autorky vypracovat kvalitní odborný právní text. Zároveň však musím přihlédnout 

k nižšímu rozsahu detailní analýzy dílčích problémů, k nedostatečnému zaměření na 

evropskou úpravu a k absenci zahraničního srovnání. Nemohu tudíž práci hodnotit stupněm 

výborně. 

 

Proto předběžně navrhuji klasifikovat diplomovou práci stupněm velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 21. 12. 2016 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              oponent diplomové práce 

 


