
 

 

 

Posudek na diplomovou práci na téma  

„Aktuální otázky regulace mezinárodní přepravy“ 

diplomant: Vojtěch Sedláček 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 79 str. textu zvolil problematiku týkající 

se mezinárodní letecké přepravy. Podle mého názoru název a obsah diplomové práce neodpovídají. 

Podle názvu práce bych předpokládal, že bude věnována více odvětvím mezinárodní přepravy, než 

jen jednomu. Domnívám, že téma diplomové práce je aktuální, protože s rozvojem technických 

prostředků se vyskytují stále nové problémy, které si zasluhují nejenom diskusi o nich, ale i příslušnou 

reakci v právních předpisech. Cílem diplomové práce je podle diplomanta především analýza a 

přiblížení odpovědnosti leteckého dopravce v mezinárodní letecké přepravě nákladní i osobní a 

uvědomění čtenáře o nejdůležitějších právech pro cestující z předmětné právní úpravy plynoucích. 

 

2. Náročnost tématu 

 Téma posuzované diplomové práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a 

hodnotící přístup k jeho zpracování a také s ohledem na nutnost studia značného množství pramenů 

tuzemských i zahraničních, včetně příslušné judikatury. 

 

3. Kritéria a hodnocení práce 

 Jak je zřejmé z textu předložené diplomové práce, je zkoumaná problematika tématicky 

rozdělena do pěti kapitol a dále úvodu a závěru. Z textu diplomové práce dovozuji, že diplomant 

postupuje od zkoumání historických a obecných otázek souvisejících s mezinárodní leteckou 

přepravou (jako je její historie, mezinárodní organizace působící v letecké přepravě) přes právní 

úpravu letecké přepravy, náklad a cestující a odpovědnost leteckého přepravce při jejich přepravě až 

po codeshare a jiné aktuální formy spolupráce leteckých doprvců. 

 

 Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomant má o zkoumané problematice 

dobrý přehled, že prostudoval dostatečný počet příslušné tuzemské a zahraniční literatury a příslušné 

právní předpisy, že zná tuzemskou i zahraniční judikaturu týkající se mezinárodní letecké přepravy. 

Diplomant prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat. Práce byla zpracována 

samostatně a splnila cíl, který si diplomant před jejím zpracováním stanovil.  

 



 Úprava práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na odpovídající výši.  

 

 Zvláště je třeba ocenit vlastní názory diplomanta obsažené jak ve vlastním textu práce, tak i v 

jejím závěru. Také oceňuji nadprůměrný počet poznámek pod čarou (284).   

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 K předloženému textu nemám žádné podstatné věcné připomínky.    

 

 Otázka k ústní obhajobě: Jestliže se diplomant obšírně zabývá právy cestujících, tak se určitě 

také setkal s jejich povinnostmi. Proto by mne zajímalo, jaké povinnosti vyplývají pro cestující v 

mezinárodní letecké přepravě ze zkoumaných právních dokumentů?  

 

5. Doporučení práce k obhajobě 

 Předloženou diplomovou práci považuji za velice zdařilou, odpovídající stanoveným 

nárokům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.    

 

6. Navržený kvalifikační stupeň 

 Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

V Praze dne 17. dubna 2018 

 

   

                                                                                                Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 


