
  

 

Posudek na diplomovou práci na téma  

„Elektronizace konosamentu a dalších přepravních dokumentů  

v mezinárodní námořní přepravě“ 

 

diplomant: Sára Kubiszová 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 62 str. textu zvolila problematiku 

popsání tradičního papírového konosamentu a jeho zakotvení do kontextu dalších přepravních 

dokumentů, přičemž stěžejní část diplomové práce je věnována různým aspektům elektronizace 

přepravních dokumentů, s tím souvisejícím problémům až po další možný vývoj. Téma diplomové 

je nepochybně aktuální s ohledem na možný vývoj zkoumané problematiky, poskytuje pohled jak 

do minulosti institutu konosamentu, tak i do jeho blízké budoucnosti. Diplomantka vidí v 

elektronizaci konosamentu v mezinárodním obchodním styku jeho budoucnost. 

 

 

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 příslušných pramenů 

tuzemských i zahraničních, včetně příslušné judikatury. 

 

 

3. Kritéria a hodnocení práce 
 Z obsahu diplomové práce dovozuji, že zkoumaná problematika elektronizace konosamentu 

a dalších přepravních dokumentů je diplomantkou tématicky rozdělena do dvou kapitol, úvodu a 

závěru. Z vlastního textu diplomové práce dovozuji, že diplomantka postupuje od zkoumání 

historických a obecných otázek týkajících se konosamentu (úvod do problematiky námořní 

přepravy, historie, funkce a druhy konosamentu) přes mezinárodní a vnitrostátní normy upravující 

konosament a přepravu v oblasti mezinárodní námořní přepravy po elektronizaci přepravních 

dokument a poslední vývoj v této oblasti.   

 

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

problematice výborný přehled, že prostudovala dostatečný počet tuzemské i zahraniční literatury a 

judikatury. Diplomantka prokázala, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, 

přichází s vlastními, mnohdy i kritickými názory. Práce byla zpracována samostatně a určitě splnila 

cíl, který si diplomantka před jejím zpracováním stanovila.  

 

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

 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 K předložené diplomové práci nemám žádné zásadní věcné připomínky. Z jejího textu je 

zřejmé, že diplomantka je velkým přívržencem blockchainu. 

 

 Otázka k ústní obhajobě: Má využití blockchainu v praxi v dané oblasti nějaké nedostatky 

nebo hranice?  

 

 



 

 

5. Doporučení práce k obhajobě 
 Předloženou diplomovou práci považuji za velice zdařilou, odpovídající stanoveným 

požadavkům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.    

 

 

6. Navržený kvalifikační stupeň 
 Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne 9. prosince 2018 

 

 

   

                                                                                                Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 


