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Téma práce   

Diplomantka si pro svou práci zvolila vhodné téma. Problematika nekalých obchodních 
praktik má pro praxi zásadní význam, avšak její zpracování je v  české literatuře velmi 
omezené.  

Cíl práce 

Autorka si klade za cíl postihnout nejdůležitější aspekty veřejnoprávní úpravy nekalých 
obchodních praktik cílených na spotřebitele (B2C), a to jak na úrovni EU, tak na tuzemské 
úrovni (s. 1). Tohoto cíle se jí podařilo dosáhnout, byť na některých místech práce by bylo 
vhodné se problematikou zabývat více do hloubky.  

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá rozborem pojmu 
obchodní praktika; v rámci kapitoly je analyzována i vhodnost omezení směrnice 2005/29/
ES na nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům (B2C). Druhá kapitola se snaží zařadit 
normy regulující obchodní praktiky mezi veřejné či soukromé právo; pozornost je věnována 
vymezení (a rozlišení) obou právních oblastí. Třetí kapitola představuje unijní právní 
úpravu nekalých obchodních praktik. Rozebrána je působnost směrnice i jednotlivé pojmy. 
Těžištěm práce je čtvrtá kapitola věnovaná nejdůležitějším aspektům české úpravy. 
Diplomantka zde vypočítává nedostatky české právní úpravy a dospívá k  závěru, že 
transpozice směrnice byla chybná. Práce je zakončena závěrem.    

Struktura práce je zvolena vhodně; významu jednotlivých kapitol odpovídá i jejich rozsah.  

Zpracování práce  

Diplomantka si zvolila téma, které je v  české literatuře zpracováno jen v  omezeném 
rozsahu a byla tak postavena před nelehký úkol. Předložená diplomová práce představuje 
přehledný úvod do dané problematiky. Diplomantka však často zůstává na povrchu, když ve 
snaze pokrýt celou problematiku neanalyzuje vybrané body do hloubky (např. pojednání o 
generální klauzuli jsou věnovány dvě strany, obdobně pojednání o klamavých a agresivních 
praktikách). Byť se jedná o velmi obecně formulovaná pravidla, větší konkretizaci (včetně 
podrobnějšího rozpracování problematických aspektů) by si v diplomové práci zasloužily. 
Kladně hodnotím skutečnost, že diplomantka kriticky hodnotí  názory odborníků i závěry 
soudů a v  případě svého odlišného postoje své závěry podkládá argumenty. Ocenit je 
rovněž nutné fakt, že diplomantka usiluje o maximální srozumitelnost, když některé závěry 
demonstruje na smyšlených či skutečných případech.  

Práce s literaturou a judikaturou  

Literatury českého původu na dané téma je obecně málo. Diplomantka proto využívá i 
několik zahraničních děl. Citace jsou provedeny důsledně a korektním způsobem. Ocenit je 
třeba využívání aktuální judikatury, zejm. Evropského soudního dvora.  



Jazyková a stylistická úroveň 

Diplomantka se vyjadřuje jasně a srozumitelně. Gramatické chyby se v práci nevyskytují. 
Ani z  formálního hlediska není práci co vytknout; výjimkou je úprava poznámek, které 
zčásti začínají malým písmenem a nejsou zakončeny tečkou.  

Otázky k zodpovězení při obhajobě  

• Jak posuzovat standard náležité péče jinak, než podle obchodníků (s. 22)? 

• Které státy využily možnosti zavést předběžné povolování obchodních praktik (s. 
26)? 

• Jak chápe spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele judikatura (s. 31)? 

Závěr 

Vzhledem k  výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k  obhajobě. S  ohledem na 
kvalitu diplomové práce navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm výborně nebo velmi 
dobře, a to podle průběhu obhajoby.   
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