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1.

Aktuálnost tématu:

Téma je aktuální vzhledem k provedené rekodifikaci soukromého práva.
2.

Náročnost tématu:

Téma Obchodní smlouvy uzavírané se spotřebitelem je téma, jehož náročnost je spojena s utříděním
a prozkoumáním institutů, které dopadají na vzájemný právní poměr podnikatele a spotřebitele při
uzavírání smlouvy.. Pro zpracování tématu bylo třeba prostudovat právní úpravu, odbornou právní
literaturu tuzemskou i zahraniční, příslušná soudní rozhodnutí.
3.

Kritéria hodnocení práce

Autor cíl diplomové práce vyjádřil netradičně až v Závěru na straně 57. „Diplomová práce si klade za
cíl poskytnout náhled do problematiky obecné úpravy smluv uzavíraných se spotřebiteli, vysvětlit
některé nejasnosti a případně navrhnout způsoby, jak může být těmto nejasnostem předcházeno.“
Autor vytýčený cíl v zásadě splnil. Silnější stránkou diplomové práce je právní rozbor jednotlivých
institutů a hodnocení dopadů právní regulace na uzavírání smlouvy. Slabší stránkou práce je poněkud
méně pevná struktura práce, kdy o jednotlivých institutech je pojednáno bez zřetelné systematiky.
Autor velmi pečlivě prostudoval zejména tuzemskou odbornou právní literaturu a judikaturu. V práci
je na mnoha místech odkazováno na důležité myšlenky či zajímavé pasáže významných publikací i
judikátů tuzemských soudů. Na řadě míst si autor klade otázky (např. str. 43) a pokouší
vyargumentovat své odpovědi. Literatura je citována a je na ní odkazováno převážně v souladu s
obecně zavedenými citačními pravidly. Práce má velmi dobrou stylistickou úroveň.

4.

Otázky k zodpovězení při obhajobě:

Proveďte stručný výklad ochrany spotřebitele při sjednávání smlouvy o platebním účtu.
5.

Doporučení práce k obhajobě:

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
6.

Navržený klasifikační stupeň:

Diplomovou práci hodnotím předběžně před provedením ústní obhajoby stupněm velmi dobře.
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