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Autorka zvolila za téma své diplomové práce matérii, která ve spotřebitelském právu 

Evropské unie zaznamenává pozoruhodný vývoj interakce mezi unijním zákonodárcem a 

výkladovým ohniskem – Soudním dvorem, na straně jedné, a vnitrostátní – legislativní a 

judikaturní - implementací harmonizované unijní úpravy, na straně druhé. Taková volba 

autorce poskytla příležitost k práci s různými zdroji práva a uplatnění znalostí a dovedností, 

získaných v průběhu právnického studia. Proto lze tuto volbu pokládat za vhodnou i 

z hlediska nároků kladených na státní závěrečnou zkoušku studijními předpisy PF UK.  

Mezi použitými metodami převládá vedle deskriptivně-analytického zkoumání textů a 

syntézy získaných poznatků zvláště metoda srovnávání - směrnice 90/314 s její reflexí 

v zákoně, včetně příslušných soudních interpretací, jakož s novou směrnicí 2015/2302. 

Poznatky získané touto komparací mají přeshraniční přesah. Autorka zapojila do svého 

rozboru rovněž metodu sociologicko-právní, sledující dopady legislativních a judikaturních 

rozhodnutí na chování jednotlivých aktérů zkoumaných vztahů: provozovatelů cestovních 

kanceláří jako poskytovatelů služeb, pojišťoven a bank jako zajišťovatelů rizik s tím 

spojených a cestujících/spotřebitelů. Také rozsah odkazů na odbornou literaturu, v nemalé 

míře zahraniční, je přiměřený.  

Systematika diplomové práce je logická: od zřetelného stanovení cíle přes vymezení pojmů 

k obsahovým otázkám unijních úprav a jejich vnitrostátním transpozicím a soudní judikatuře.   

V analytické části diplomové práce (Druhá a Čtvrtá kapitola) autorka neopomněla vymezit 

žádný z hlavních pojmů a institutů spotřebitelského práva, výběr rozsudků Soudního dvora je 

reprezentativní. Přínosem pak jsou především části (Třetí a Pátá kapitola), v nichž věcně a 

kriticky hodnotí stav a potenciál soudního dotváření zákona č. 159/1999 Sb. Zde ukazuje svoji 

schopnost samostatného úsudku na základě zvažování argumentace „pro“ a „proti“ 

jednotlivých probíraných problémů právní úpravy, z nichž poukazuje na ten klíčový – rozsah 

pokrytí rizik spjatých s insolvencí/úpadkem cestovní kanceláře a eurokonformní výklad jeho 

zakotvení v zákoně. Tento přístup k tématu je pak potvrzen v Závěru, který naznačuje se 

znalostí věci, vykazující i parametry práce rigorózní, možné klady i úskalí nové unijní 

směrnice (požadavek krytí „důvodně předvídatelných nákladů“ oproti dosavadnímu krytí 

nákladů „veškerých“).         

Práce má 115 stran vlastního textu, obsahuje všechny předepsané přílohy (s. I-XVI) a obstojí 

i z hledisek stylistických a úpravy textu.  



Jelikož jde o dílo původní, které splňuje všechny obsahové i formální požadavky, doporučuji 

přijetí předložené diplomové práce k ústní obhajobě v rámci státní závěrečné zkoušky. Pro ni 

pak předkládám tyto náměty k diskuzi: 

 Lze statisticky doložit vliv „prospotřebitelského“ soudního výkladu právní úpravy na 

stav úpadkových řízení (počet cestovních kanceláří)? 

 

 V čem lze spatřovat význam směrnice 2015/2302 pro narovnání soutěžního prostředí 

na trhu služeb cestovních kanceláří? 
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