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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Koncept průměrného spotřebitele patří mezi zásadní instituty  práva proti nekalé soutěži, 
jemuž je věnována setrvalá pozornost doktríny i judikatury. Jedná se proto o téma nesporně 
aktuální.

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody).
Vyšší náročnost tématu je dána absencí explicitní právní úpravy konceptu průměrného 
spotřebitele, a tedy nutností abstrahovat ze závěrů doktríny a judikatury.

3. Kritéria hodnocení práce:

A.  Splnění cíle práce
Diplomantka si dala za cíl popsat aktuální trendy  a vývoj ve vnímání průměrného spotřebitele 
(str. 7). Tohoto cíle se diplomantce v práci podařilo dosáhnout.

B.  Samostatnost při zpracování tématu
Při zpracování tématu autorka postupovala samostatně, o čemž svědčí i využití široké škály 
různorodých pramenů. Oceňuji zejména využití aktuální judikatury NS ČR a zohlednění i 
rozhodnutí RPR a finančního arbitra.

C.  Logická stavba práce

Systematika byla vhodně zvolena. Nejprve byl obecně rozebrán institut spotřebitele a 
průměrného spotřebitele v evropském a českém právu, na což diplomantka navázala rozborem 
tohoto konceptu v dílčích aspektech nekalosoutěžní úpravy, resp. praxe.

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
Diplomantka k vypracování textu použila dostatečný počet  českých pramenů. Práce 
s literaturou včetně způsobu citací v zásadě odpovídá požadavkům kladeným na odborný text, 
jakým je diplomová práce (z dílčích vad – absence uvedení zdroje u rozhodnutí ÚPV na str. 
17 a u rozhodnutí Vrchního soudu v Praze na str. 35). 
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E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)
Autorka zdařile zpracovala zvolené téma, když zohlednila v dostatečné šíři i hloubce jak 
názory doktríny, tak i judikatorní závěry.

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky)
Úprava práce je standardní, žádné grafy ani tabulky neobsahuje.

G.  Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a gramatická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce s výhradou 
zvýšeného množství překlepů a nadužívání velkých písmen (například slovo „zákon“ a to ani 
ve spojení s číslem sbírky netřeba zahajovat velkým písmenem). 

4.  Případné další vyjádření k práci:
Název klíčového rozhodnutí ESD formulující definici průměrného spotřebitele autorka 
opakovaně nepřesně označuje jako „Gut Springheide“.

Na str. 14 citované rozhodnutí ve věci Thomas Rotter bych nepovažoval za příliš „významné“ 
pro definici průměrného spotřebitele. Toto rozhodnutí sice koncept průměrného spotřebitele 
aplikuje na označení přihlášené ke známkoprávní ochraně, ale samotnou definici příliš 
nerozvíjí, neobohacuje.

Definici průměrného spotřebitele v české judikatuře nebylo šťastné demonstrovat na 
rozhodnutí z roku 2013 (str. 16), když k adopci evropské formule došlo mnohem dříve. 

Předpokládám, že prof. Hajn varuje v souvislosti s termínem „průměrný  spotřebitel“ před 
rizikem pojetí takového pojmu jako statistického, nikoliv statického (str. 18).

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Jak diplomantka vykládá důraz na sociální, kulturní a jazykové faktory obsažený  v definici 
evropského průměrného spotřebitele?

str. 12 – autorka hovoří o rozhodování ESD v „bagatelních sporech“ – v čem spočívala jejich 
bagatelnost?

str. 22 – podle autorky  nelze ignorovat fakt, že je průměrný spotřebitel silně finančně 
negramotný a je třeba takového spotřebitele chránit. Jak se tento názor slučuje s konceptem 
průměrného spotřebitele jako informované osoby?

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

S ohledem na dobrou úroveň odevzdané práce a na dílčí vady, jež obsahuje, ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji předběžně klasifikovat ji stupněm „velmi dobře“.
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V Praze dne 14. 4. 2014

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D.

              vedoucí diplomové práce
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