
     
 

Jméno a příjmení studenta: Bc. Pavlína Holišová 

Název diplomové práce: Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele v právu EU 

Jméno a příjmení vedoucího 

diplomové práce: 

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. 

Jméno a příjmení oponenta 

diplomové práce včetně 

uvedení firmy a pracovního 

zařazení: 

JUDr. David Sehnálek, Ph.D. 

Právnická fak. Masarykovy univerzity, odborný asistent 

 

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    

Aktuálnost  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: 

 

Práce se zabývá standardně aktuální a praktickou problematikou ochrany spotřebitele, a to její 

částí, týkající se zdraví a byzické bezpečnosti spotřebitele. Má logickou strukturu – vychází 

z celkové charakteristiky a kontextu ochrany spotřebitele v právu EU a poté se podrobně 

zabývá dvěma směry užšího tématu – odpovědností za výrobek a obecnou bezpečností 

výrobků.  

Cíle práce, který je formulován v kap. 1, bylo dosaženo – autorka poskytla dosti detailní 

analýzu zkoumané problematiky se závěry týkajícími se možnosti snižování rizik výrobců. 

Shrnující závěr je přehledný. Práci je možno vytknout převážně popisný (informativní) 

charakter. 

Práce neobsahuje věcné chyby. Drobné formální nedostatky jsou zanedbatelné. 

Diplomantka vycházela z množství tuzemské odborné literatury a internetových zdrojů, které 

řádně cituje v textu.  

Práce je doplněna grafy a tabulkami. 

 

 

                                                 
1
 Jednotlivé body lze podle potřeby podrobněji rozepsat, posudek může být vyplněn i na více stránkách. Posudek vedoucího 

diplomové práce musí být vypracován ve 3 vyhotoveních s vlastnoručním podpisem. 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce:  

 

a) Proč byla směrnice o odpovědnosti za výrobek implementována do práva některých zemí s 

velkým zpožděním? O jaký zvláštní typ odpovědnosti jde? 

 

b) Jak lze vynucovat dodržení pravidel pro obecnou bezpečnost výrobků? 

 

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

 

  

 

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

 

 

 

Datum a místo vyhotovení posudku:   Brno,  30.8.2012 
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