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1.

Aktuálnost tématu:

Téma Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem je aktuálním tématem pro diplomovou práci
zejména z důvodu nové úpravy soukromého práva. Jde o téma, ve kterém se střetávají teoretické
právní otázky s potřebami právní praxe.

2.

Náročnost tématu:

Téma vyžaduje se seznámit s příslušnou právní úpravou v občanském zákoníku, prostudovat
odpovídající soudní judikaturu a odbornou právní literaturu tuzemskou i zahraniční.
3.

Kritéria hodnocení práce:

Autorka si vymezuje cíl diplomové práce na straně 1 takto: „Hlavním cílem této práce je pak posouzení,
zda jsou ustanovení na ochranu spotřebitele v současné právní úpravě dostatečně vyvážená, tj. zda
poskytují spotřebitelům dostatečnou ochranu a zda nejsou na druhé straně až příliš omezující pro
podnikatele. Pokud budou v práci identifikována takováto z pohledu podnikatele nedůvodně omezující
ustanovení, budou podrobně rozebrána a navrhnuto jiné řešení.“ Diplomová práce byla hodnocena
zejména z hlediska takto vymezeného cíle. Diplomantka si stanovila cíl pro diplomovou práci velmi
ambiciózní; vytýčený cíl splnila částečně. Diplomová práce obsahuje utřídění a rozbor ustanovení
upravujících otázky ochrany spotřebitele zejména v občanském zákoníku. Hodnocení některých otázek
obsažených ve vymezeném cíli práce (např. ustanovení neodůvodněně omezující podnikatele) jen na
základě právního rozboru nemůže být zcela dostačující.
Diplomová práce je opatřena úvodem a závěrem a dále je rozdělena do tří částí, které jsou ještě vnitřně
členěny. V jedné části diplomantka shrnuje stručně historii právní úpravy spotřebitelského práva a vliv
práva EU na spotřebitelské právo v ČR, v druhé části provádí analýzu základních pojmů
spotřebitelského práva a v třetí části jde především o rozbor ustanovení k ochraně spotřebitele ve
vztahu k obchodním smlouvám. Diplomantka zvolila metodu rozboru jednotlivých ustanovení zejména
s přihlédnutím k jejich posloupnosti v občanském zákoníku.
Diplomantka se seznámila s českou odbornou právní literaturou, kterou velmi pečlivě rešeršovala.
Autorka v mnoha případech provádí porovnání výkladu jednotlivých ustanovení obsažených ve dvou
hlavních komentářích k občanskému zákoníku. Poněkud stranou zůstala odborná literatura

časopisecká i zahraniční; srovnání se slovenskou právní úpravou na s. 30 je výjimkou. Literatura je
citována a je na ní odkazováno převážně v souladu s obecně zavedenými citačními pravidly, i když
v některých případech není uváděn autor příslušné pasáže kolektivního díla (např. pozn. č. 3, 23). V
práci jsou zastoupeny i odkazy na judikaturu soudů (ESD s. 7, nález ÚS s. 21). U některých otázek
autorka uvedla i vlastní názory (např. s. 4, 40).
Použitá stylistika a sloh diplomové práce jsou na velmi dobré úrovni.

4.

Otázky k zodpovězení při obhajobě:

Vyložte prosím rozdíl mezi právním pojmem profesionál a pojmem podnikatel.
5.

Doporučení práce k obhajobě:

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
6.

Navržený klasifikační stupeň:

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm velmi dobře.
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