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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Veřejnoprávní regulace obchodních praktik, zakotvená v českém právu především v zákoně o 
ochraně spotřebitele, je úpravou relativně novou a navzdory narůstající judikatuře české i 
evropské dosti opomíjenou v naší odborné literatuře. Jedná se proto o téma nadmíru aktuální. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 
Náročnost tématu je vyšší s ohledem na nízký počet děl věnovaných zvolené problematice a 
nutnosti vhodně systematicky téma uchopit a dohledat různorodé prameny. 

3. Kritéria hodnocení práce: 

A.  Splnění cíle práce 
Cíle práce vytčené diplomantkou byly naplněny. 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 
I díky nelehkému tématu autorka v některých případech výrazně vychází z dosavadní 
literatury, zároveň však prokázala schopnost přinést nové pohledy (viz například polemika na 
str. 17 nebo pojednání o vztahu veřejnoprávní a soukromoprávní regulace vztahu obchodníka 
vůči spotřebiteli). 

C.  Logická stavba práce 

Systematika byla vhodně zvolena. S ohledem na prováděnou komparaci směrnice a českého 
zákona by možná bylo přínosnější souborné zpracování, nicméně i oddělené pojednání je 
akceptovatelné. 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Diplomantka k vypracování textu použila značný počet pramenů především v českém, ale 
anglickém jazyce (dále jeden pramen francouzský). Práce s literaturou odpovídá požadavkům 
kladeným na odborný text, jakým je diplomová práce.  

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
S ohledem na obtížnost a novost tématu lze konstatovat, že autorka přiměřeně analyzovala 
zvolené téma.  



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

G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Jazyková a stylistická úroveň textu odpovídá standardům diplomové práce.  

4.  Případné další vyjádření k práci: 
--- 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
• Co autorka rozumí obchodní praktikou používanou mezi obchodníky navzájem? 
• Neexistuje přeci jen v českém právní řádu opora pro zákaz a postih sexistických 

reklam? 
• Autorka dovozuje, že návštěvu kamenného i internetového obchodu bude možné 

považovat jako rozhodnutí o obchodní transakci. Mohou rozdíly obou obchodů přinést 
i odlišný přístup k postihu nekalých praktik prováděných v souvislosti s provozem 
těchto obchodů? 

• Existuje nějaká nekalá obchodní praktika podle směrnice, která by podle diplomantky 
nebyla zároveň nekalosoutěžním jednání? 

• Za jakých podmínek lze uvažovat o autorkou zmiňovaném přímém účinku směrnice? 

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

Doporučuji práci k obhajobě a s ohledem na výše uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat 
stupněm „výborně“ až „velmi dobře“ s tím, že konečné hodnocení bude pak odviset od 
úrovně její obhajoby. 
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