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Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Autorka si ke svému zpracování zvolila poměrně velmi specifické téma, tedy problematiku konceptu 

průměrného spotřebitele tak, jak jej nahlíží evropské a také české právo. Lze konstatovat, že též 

s přihlédnutím k rekodifikaci soukromého práva v České republice lze toto téma považovat za 

zajímavé a aktuální.  

 

Náročnost práce: 

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že si diplomantka zvolila téma velmi specifické a také velmi úzké, 

kladla tato volba na diplomantku zvýšené nároky. Autorka musela vycházet především z velmi 

podrobné znalosti evropského práva a také z judikaturních závěrů, neboť koncept průměrného 

spotřebitele primárně vychází ze soudního vnímání takové osoby hodné příslušné právní ochrany, 

když právní norma může zkoumanému pojmu vtisknout pouze obecnou dimenzi. Kladně hodnotím, že 

autorka dostatečně pracovala jak s dostupnou odbornou literaturou, tak i judikaturou.  

 

Hodnocení práce: 

 

1) Splnění cíle práce 

 

Autorka si již v úvodu vymezuje jako svůj hlavní cíl zpracování aktuálních trendů a vývoje v chápání 

konceptu průměrného spotřebitele, a to jednak v evropském, tak v českém právu. Snaží se přitom 

poukázat na sjednocení výkladu tohoto pojmu Evropským soudním dvorem a následně též českým 

zákonodárcem. Lze konstatovat, že v obecné rovině byl tento cíl práce naplněn. Jak již bylo výše 

uvedeno, kladně lze hodnotit především kvalitní práci s judikaturou, která je z hlediska svého rozsahu 

dostatečná, i když bych v určitých ohledech očekával podrobnější rozpracování judikaturních závěrů, a 

nikoli pouze stručné obsažení konkrétní právní věty.  

 

2) Samostatnost při zpracování tématu 

 

V práci jsem neobjevil žádné pasáže, které by svědčily o snaze autorky čerpat z odborných pramenů, 

aniž by byla provedena příslušná citace či odkaz. Kladně hodnotím, že se autorka pokouší zaujímat svá 

stanoviska. 

 

 

 

 



3) Logická stavba práce 

 

Proti logickému uspořádání práce nemám zásadních připomínek, text je velmi přehledný a čtivý, 

struktura práce je dobrá, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. 

 

 

4) Hloubka provedené analýzy 

 

Důsledkem skutečnosti, že diplomantka si zvolila relativně velmi úzké téma, je především okolnost, že 

diplomová práce není příliš rozsáhlá. Lze mít za to, že diplomantka nikoliv ve všech ohledech využila 

možností, které jí prozkoumávání otázek vlivu koncepce průměrného spotřebitele v současném 

evropském i českém právu dává, a to též nejen z pohledu de lege lata, ale zejména i z pohledu de lege 

ferenda, když lze konstatovat, že místy práce nabývá popisného charakteru.  

 

Jak jsem již výše uvedl, kladně hodnotím zejména práci s judikaturou. Rozsah judikatury, kterou 

autorka ve své práci využila, je skutečně uspokojivý. Na straně druhé však zároveň musím znovu 

zopakovat svoji výtku k práci a metodice zpracování judikaturních závěrů, kdy se velmi často 

diplomantka omezuje pouze na přetištění konkrétní právní věty, aniž by se hlouběji zabývala 

okolnostmi, za kterých byl příslušný judikát vydán, a aniž by na základě takového rozboru 

syntetizovala určitou hlubší úvahu o celkové koncepci a pojetí průměrného spotřebitele, které 

z takových judikaturních závěrů vyplývá a které zároveň ovlivňuje i následný legislativní vývoj nejen 

v Evropě, ale také v České republice.  

 

Kladně hodnotím kapitolu 2.4, která se podrobněji zabývá otázkami ochrany zvláště zranitelných 

kategorií spotřebitelů (téma, které je v České republice značně aktuální), a obdobně i kapitoly 3. a 4., 

které lze označit za stěžejní části práce. 

 

 

5) Práce s literaturou 

 

Práce s odbornou literaturou je dostatečná a přiměřená zvolenému tématu. 

 

 

6) Jazyková a stylistická úroveň 

 

Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá a nemám k ní zásadních připomínek či výtek. Autorka 

používá výstižné a přesné formulace. 

 

 

7) Úprava práce (texty, grafy, tabulky) 

 

Proti formální úpravě práce nemám žádných připomínek, autorka se vyvarovala četnějšího výskytu 

gramatických a pravopisných chyb. 

 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Jistou výtku musím učinit k velmi omezenému zařazení související problematiky ochrany spotřebitele 

a konceptů průměrného spotřebitele zejména ve vazbě na závazkové právní vztahy. V tomto ohledu 

sice v kapitole 4.4 autorka uvádí, že koncepce průměrného spotřebitele byla primárně vytvořena pro 

účely ochrany před nekalosoutěžním jednáním, na druhé straně však sama přiznává, že tento institut 

počal stále více pronikat i do jiných oblastí společenského života, zejména do problematiky 

závazkových právních vztahů. V tomto ohledu mě podrobné pojednání na toto téma v práci chybí, a to 

zejména z hlediska vazby a vlivu tohoto pronikání na novou právní úpravu v České republice. Bylo by 

vhodné, aby se k této otázce autorka podrobněji vyjádřila u ústní obhajoby. 



 

Jako druhou otázku k ústní obhajobě navrhuji obecnou úvahu nad vazbou mezi ochranou před 

nekalosoutěžním jednáním, známkoprávní ochranou a ochranou průměrného spotřebitele.  

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Posuzovanou diplomovou práci hodnotím s přihlédnutím k výše uvedené argumentaci jako dobrou a 

doporučuji ji proto k ústní obhajobě. 
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