
Posudek na diplomovou práci Aleny Kotulové 

Prodej zboží v obchodě-spotřebitelská kupní smlouva 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autorka předložila k posouzení práci, jejímž hlavním cílem je rozbor spotřebitelské kupní smlouvy ve 

všech jejích aspektech. Autorka se v práci dotkla všech zásadnějších otázek, které se zvoleným 

tématem souvisejí.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní metody a použité metody 

Ke zpracování tématu se autorka svědomitě připravila studiem komentářové, monografické i 

časopisecké literatury (např. Tichý a kol). Kromě jiných podstatných změn upozorňuje na změnu 

terminologie oproti občanskému zákoníku z roku 1964, se kterou se široká veřejnost jen těžko 

smiřuje (např. místo ustáleného pojmu záruční doby zákon nově používá lhůtu k uplatnění práv 

z vadného plnění, aj. srov. s. 60). Značnou a správnou pozornost věnuje i mimosoudnímu řešení 

sporů vzniklých ze spotřebitelské kupní smlouvy.  Obecným požadavkem při ochraně spotřebitele je 

jeho důkladná informovanost. Zajišťuje zákon dostatečně tuto povinnost prodávajícího i při prodeji 

v obchodě ?    

3. Kritéria hodnocení práce 

a) Splnění cílů práce 

Autorka podala zdařilou analýzu zkoumané problematiky s řadou kritických postřehů, které prokazují 

její celkový přehled. Logická stavba práce 

Práce má přehlednou systematiku, autorka správně postupuje od obecného k zvláštnímu.  

b) Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací je na velmi dobré úrovni. 

c) Hloubka provedené analýzy- autorka za podaný rozbor tématu zasluhuje uznání 

d) Úprava práce- bez připomínek 

e) Jazyková a stylistická úroveň 

Bez připomínek 

 

4. Další vyjádření k práci 

Oceňuji kvalifikovaný výklad autorky k rozdílům  (odchylkám) mezi spotřebitelskou koupí a 

koupí movité věci.  

5. Připomínky a otázky k obhajobě 

V části literatury se objevil již názor, že spotřebitele je třeba – s ohledem na výrazný konzumní 

charakter společnosti- bránit před jím samotným, z toho plyne proto otázka, zda spotřebitel je vždy 

slabší smluvní stranou 

6. Doporučení k obhajobě 

Práce splňuje kritéria předepsaná pro tento druh kvalifikačních prací, práci doporučuji k obhajobě.  



7. Navržený klasifikační stupeň 

Výborně-velmi dobře 

 

 

 

V Praze dne 5.9.2016                                                                  Prof. JUDr.  Jan Dvořák, CSc. 


