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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Zpracované téma je velmi aktuální. Svědčí o tom nejen poměrně rozsáhlá 

literatura týkající se spotřebitelského práva, spotřebitelských smluv zvláště, jakož i 

řada spotřebitelských problémů, které se vyskytují v denní praxi a jež se přibližně 

řeší mimosoudní cestou. V poslední době se však otázky spotřebitelských smluv 

staly aktuálními po rozhodnutí obecných soudů i Ústavního soudu ČR ohledně 

platnosti rozhodčích doložek ve spotřebitelských vztazích.  

 

2. Náročnost tématu: 

Téma je z teoretického hlediska náročné na zpracování, mj. i vzhledem 

k širším evropským souvislostem, čehož si byla diplomantka zřejmě po svém 

studijním pobytu v Antverpách vědoma, jednak vzhledem k tomu, že i nově přijatý 

občanský zákoník věnuje spotřebitelským smlouvám značnou pozornost jako 

s vědomím, že jde o jednu z hlavních pilířů současného moderního soukromého 

práva.  

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

Zpracování zvoleného tématu rozhodně splnilo svůj cíl. Diplomantka ve své 

práci prakticky vyčerpala všechny otázky, které se v teorii i v praxi spotřebitelského 

práva mezitím vyskytly (sem např. patří spor o pojem spotřebitel, dodavatel, 

internetové uzavírání spotřebitelských smluv aj.). Co považuji za klad práce? Jejím 

nesporným kladem jsou výklady, které zahrnují jak veřejnoprávní ochranu 

spotřebitelů, tak jejich soukromoprávní povahu, na který je v práci oprávněně kladen 

zvláštní důraz. Práce svým analytickým, místy i syntetickým způsobem přesvědčuje 

o diplomantčiných hlubších teoretických souvislostech této právní problematiky 

s širší společenskou problematikou, o výborném přehledu včetně kritických 

poznámek k poměrně rozsáhlé použité literatuře, zejména však o zájmu týkající ho se 
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návrhu nové přípravy spotřebitelského práva. Patří tato úprava do občanského 

zákoníku moderního typu či nikoliv? To je jedna z nejčastějších otázek, ke které se 

diplomantka pokouší zaujmout své stanovisko (jen nerozumím jejím slovům, které 

v této souvislosti pronáší o své megalománii?). V práci postrádám poněkud větší 

pozornost, byť sporadické soudní judikatuře (z poslední doby však třeba upozornit na 

aktuálnost tzv. rozhodčích doložek u spotřebitelských smluv); naproti tomu 

diplomantka využila v dostatečné míře a užitečně judikaturu Evropského soudního 

dvora). Pokud jde o otázku, zda úprava spotřebitelského práva náleží do rámce 

občanského zákoníku, chtěl bych zdůraznit i střízlivý přístup diplomantky k otázce, 

jak tomu má v 21. století být (nerozumím však diplomantce, pokud uvádí, že ze 

systematického hlediska je úprava spotřebitelského práva zvolena správně, zároveň 

však, že hrozí riziko častých novelizací!). Nevím, je-li si diplomantka vědoma 

určitého rozporu, který však jistě osvětlí při obhajobě diplomové práce.  

Po systematické stránce je práce na odpovídající úrovni. 

Pokud jde o způsob vyjadřování diplomantky, o její styl i jazykovou stránku, je práce 

jako celek na solidní úrovni. Diplomantka se věcně a srozumitelně vyjadřuje.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při ústní obhajobě diplomové práce doporučuji věnovat pozornost hledání a 

nalézání v nové společnosti 21. století optimální úpravy spotřebitelských smluv 

v občanskoprávní sféře.   

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

6. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně 

 

 

V Praze dne 9. května 2012                                                     

                                                                       ……………………………… 

       Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

          vedoucí diplomové práce 


