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Práce byla napsána jako práce diplomová a byla úspěšně obhájena. 
Kandidát žádá,aby práce byla uznána jako práce diplomová. 
 
Práce má 118 stran vlastního textu, takže po této základní formální 
stránce splňuje předpoklady pro práci rigorózní. 
 
Samotný výběr témata je velmi záslužný s tím, že kandidát, jak by se u 
diplomové práce většinou předpokládalo, soustředil na spíše obecný 
výklad spotřebitelských smluv. Kandidát si zvolil podle mého soudu jedno 
z nejtěžších témat, který je prodej, nazývaný většinou prodejem přímým. 
Tato forma prodeje snad nejplastičtěji reprezentuje všechny bolesti a 
problémy spojené se vztahem spotřebitel a dodavatel. 
 
Kandidát se však nesoustředí jen na běžný popis právní problematiky, ale 
krok za krok logicky  řadí výklad od výkladu základních pojmů, 
k problematice etických kodexů až po názorné ilustrace častých praktik 
hraničících s podvodným jednání na hranici či spíše za hranicí kriminality. 
 
Celá práce je zpracována komparací právního vývoje v tuzemsku ve 
srovnání s právní úpravou nejen v Evropské unii, ale i se zahraniční právní 
úpravou v USA a ve vybraných zemí EU. Právě tato metoda je tím 
nejlepším způsobem, jak poukázat na nedostatečnost tuzemské právní 
úpravě, byť po vstupu České republiky do EU postupně docházela 



k přizpůsobení našeho právního řádu předpisům EU. Zůstávají však stále 
nedořešené základní právní otázky jakými jsou zejména definice pojmu 
spotřebitel či pojmu zboží.  
  
Práce hodnotím jako vynikající v úrovni převyšující běžnou normu 
diplomových  prací. 
 
Práce obsahuje poznámkový aparát, odkazy na literaturu, na tuzemskou i 
zahraniční judikaturu a je psána velmi dobrým a přesným právním 
jazykem. 
 
K práci nemám připomínky a velmi ji doporučuji k uznání za práci 
rigorózní a k obhajobě. 
 
V Praze dne 22. ledna 2011 
 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
 
 


