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1. Hodnocení práce (označte křížkem)
1
:  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi dobře dobře nevyhovující 
Stanovení cílů práce a jejich 

naplnění 
x    

Práce studenta v průběhu 

zpracování práce 
x    

Vhodnost použitých metod  x   

Práce s literaturou a citacemi   x  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulka)  
  x  

Hodnocení zpracování 

teoretické části práce 
 x   

Hodnocení zpracování 

praktické části práce 
 x   

Využitelnost výsledků práce 

v praxi 
x    

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

 

Autorka na str. 11 konstatuje, že „vymezení spotřebitele v českém prostředí obsahuje 

jeho osobu ve fyzickém i právnickém stavu“ a odkazuje na publikaci z roku 2006. To je 

nicméně nutno upřesnit. Pokud totiž jde o úpravu ochrany spotřebitele v Občanském 

zákoníku, tak v dané době skutečně bylo pojetí takové, že zahrnovalo též právnické osoby. 

V současnosti však občanský zákoník definuje spotřebitele jen jako osobu fyzickou. 

 

Údaje, s nimiž autorka pracuje, v některých případech nejsou aktuální. Platí to zejména pro 

kapitolu 2.2.2. kdy např. směrnice Rady 92/28/EHS, o reklamě na humánní léčiva již byla 
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zrušena a nahrazena novou právní úpravou. Totéž platí pro směrnici Rady 92/59/EHS, o 

všeobecné bezpečnosti výrobků či směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES o 

požadavcích na energetickou účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, 

které jsou určeny pro domácnost. 

 

Údaje, jako je popis složení Komise na str. 23 a zejména pak přehled generálních ředitelství 

na celé str. 24, jsou nadbytečné a vzhledem k zaměření práce nebylo jejich zařazení do textu 

žádoucí. Totéž platí o vymezení pravomocí Evropského parlamentu a jeho složení na str. 26, 

kde autorka navíc opět nepoužila aktuální údaje (počet poslanců byl totiž od posledních voleb 

v roce 2009 zvýšen). 

 

Z hlediska formálního je nutné zmínit také, že citace judikatury Soudního dvora nemají 

obvyklý formát (viz. např. pozn. pod čarou č. 96). 

 

Práce je zatížena také celou řadou dalších formálních nedostatků. Vyskytují se v ní překlepy, 

gramatické nesprávnosti a chyby. Není dále zachováno jednotné formátování, zejména 

jednotná velikost písma. 

 

Přes výše uvedené výtky představuje práce solidní a precizní shrnutí unijní právní úpravy 

problematiky ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele a celkový dojem z ní je pozitivní, 

čemuž odpovídá výsledné kladné hodnocení. 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: 

 

Na str. 43 autorka uvádí, že návod by měl být v úředním jazyce té dané země, pro kterou je 

výrobek vyroben. Je to povinnost uložená výrobci, nebo jen doporučené žádoucí chování? Co 

situace, kdy je použit jazyk odlišný, nicméně příbuzný (např. čeština vs. slovenština)? 

Existuje k tomu judikatura Soudního dvora? 

 

Lze nějakým způsobem přimět jiný členský stát resp. jeho odpovědné orgány, aby náležitě 

plnili svou informační povinnost ve vztahu k nebezpečným výrobkům? Viz. např. nedávné 

spory mezi ČR a Polskem a stížnosti na nedostatečnost Polskem poskytovaných informací. 

Jak by v takovém případě měly orgány ČR postupovat, aby byl zachován soulad s právem EU 

a zároveň zajištěna ochrana spotřebitele? 

 

Existuje k problematice ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele i nějaká relevantní 

judikatura Soudního dvora? Může tento požadavek sloužit i jako důvod zákazu dovozu či 

prodeje zahraničního zboží? 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

  

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře 
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