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I. 

Výsledky práce 
 
 Předložená diplomová práce je dle slov autorky zaměřena na „přehledný a stručný 
nástin toho co se bezpečností výrobku myslí pro spotřebitele.“  Autorka v práci poskytuje 
poměrně přehledný popis právní úpravy bezpečnosti výroků, ale rovněž i o odpovědnosti za 
škodu způsobenou vadným výrobkem, kdy je právě přehlednost je jedním z kladů této práce. 
Na škodu je přílišná popisnost na úkor analytičnosti práce. Práci prospívá její úzké zaměření na 
jednu z oblastí spotřebitelského práva, které umožnilo autorce jít poměrně do hloubky. 
 

 
II. 

Aktuálnost zpracování tématu 
 

 Téma samotné patří k aktuálním tématům, autorka jej zpracovávala s ohledem na 
platnou právní úpravu, tj. její práce je prací týkající se aktuální právní otázky.  
  

III. 
Struktura práce – zvolené metody zpracování 

 
 Práce je autorem rozčleněna do 3 kapitol doplněných o úvod a závěr. První kapitola je 
věnovaná vymezení ochrany spotřebitele, jako úvodní a teoretická část. Následuje kapitola o 
bezpečnosti výrobků a kapitola ohledně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Autorka si jasně definovala metodiku zpracování práce, kterou využila a úspěšně aplikovala.   
 

IV. 
Připomínky k textu 
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 Práce samotná je velmi popisná, dokumentu stav právní úpravy a praxe a předkládá jej 
čtenáři. Autorka sama chtěla svou práci zpracovat pro spotřebitele, tedy jako návod a informaci 
pro něj (viz. Úvod práce), tomu je přizpůsoben i styl, což by mohlo být hlavní výtkou.  
  
 

V. 
Jazyková a grafická úroveň práce 

včetně dodržení vyhlášky děkana FPR č. 33D/2019, o státní závěrečné zkoušce – obhajoba 
diplomové nebo bakalářské práce  

 
 Předložená diplomová práce je napsána jasným a srozumitelným jazykem, její grafická 
úprava odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Autorka pracuje s citační 
normou uspokojivě. Práce v systému theses vykazuje shodu 0%. 
 

VI. 
Otázky k obhajobě 

 
Je podle autorky dostatečná právní úprava bezpečnosti výrobků, zejména s ohledem na 

princip vzájemného uznávání a volný pohyb zboží, nebo by autorka byla pro přísnější kontrolu 
kvality a nezávadnosti jednotlivých výrobků? 

 
VII. 

Závěry 
 
 Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby 
navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře. 
 
V Praze dne 30. dubna 2021                                  
 
 

podpis vedoucího práce 


