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Téma a koncepce diplomové práce: 
 

Autor si zvolil poměrně široké téma, čehož si je ovšem dobře vědom (viz str. 6) a 
koncipoval svou práci tak, aby na jedné straně mohl vymezit předmětnou problematiku 
v obecné rovině a plné šíři, současně měl však prostor pro hlubší ponor do některých dílčích 
otázek. Téma vychází ze zvláštní části správního práva, ale jak je ve správním právu obvyklé, 
umožňuje, respektive vyžaduje propojování s instituty obecné části správního práva. To se 
autorovi vcelku daří. Systematika práce je přehledná, odpovídá potřebám zpracování tématu, 
zpracování jednotlivých otázek se nepřekrývá. Všechny tři části práce utvářejí 
komplementární celek, nelze příliš souhlasit s vyjádřením autora, že část první představuje 
jádro práce. Jako mírně poddimenzovaná se jeví poslední kapitola o právní odpovědnosti a též 
následující závěr by mohl být obsáhlejší. 

 
 
Obsahové zpracování: 
 

Předložená diplomová práce je po obsahové stránce kvalitní, dosahuje potřebné hloubky. 
Autorovi se daří držet vysokou úroveň bez výkyvů v rozsahu celé práce. Přesvědčivě 
argumentuje, dotýká se poměrně obtížných otázek, předkládá vlastní pohled na věc, je patrné, 
že v pojednávané oblasti se velmi dobře orientuje a čerpá z bohatších zásob vlastních 
profesních zkušeností. Obsahové nepřesnosti jsou spíše vzácné. Na str. 36 se jeví jako 
diskutabilní teze: „Mimosoudní řešení sporů nevede k závaznému rozhodnutí ze strany 
správních orgánů, nýbrž může umožnit dohodu mezi podnikatelem a spotřebitelem. V tomto 
případě lze tedy hovořit o nástroji soukromoprávní povahy.“ Jen z absence závazného 
rozhodnutí nelze dovozovat soukromoprávní povahu, viz např. povinnost součinnosti 
prodávajícího (§ 20s zákona o ochraně spotřebitele). Ne zcela vyhovující je rozdělení „práv 
dozorčích orgánů“ na str. 79. Jedná se o zvláštní mix. Ze zjišťovací fáze správního dozoru 
jsou zde vybrány jen procesní prostředky, chybí pravomoc k výkonu správního dozoru jako 
takového. Z fáze nápravné a sankční jsou zase zmíněny úkony reakce bez procesních 
souvislostí. Na str. 81 jsou sankčními opatřeními správního dozoru nesprávně rozuměna 
opatření netrestního charakteru pro zajištění výkonu dozoru. Tyto dílčí nepřesnosti 
neovlivňují celkový charakter práce, která je zajímavá, obsahově bohatá, precizní. 
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Práce s literaturou a dalšími zdroji: 
 

Autor pracuje s klíčovou odbornou literaturou, rozsáhlá je též práce s platným právem, 
potenciál soudní judikatury není plně využit.  
 
 
K formální stránce práce: 
 

Práce splňuje požadované formální náležitosti. O zájmu autora svědčí nadstandardní 
rozsah práce. Opticky práci nesluší sáhodlouhé výčty právních předpisů a jednotlivých 
ustanovení, nicméně v obsahu práce mají své opodstatnění. V poznámkách pod čarou se občas 
objevuje nejednotný font.  
  
Shrnutí: 
 

Cíl práce byl naplněn. Předložená diplomová práce je obsahově velmi zdařilá a vykazuje 
vysokou odbornou úroveň. Diplomant prokázal schopnost řešit složité právní otázky a 
dospívá k vlastním odůvodněným závěrům. Je zřejmé, že problematice velmi dobře rozumí. 
Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby. 

 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Mohou k ochraně spotřebitele přispívat právní předpisy obcí? 
 
Zvažte fenomén spotřebitelských soutěží v kontextu ochrany spotřebitele. 

 
 

 
V Praze dne 22. 9. 2016 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
 


