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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je v dnešní době, alespoň u mých diplomantů, tématem již 

téměř klasickým, které je ovšem objektivně stále ještě tématem relativně novým, k němuž se 

objevují první ucelené komentáře, jakož i první rozsudky Soudního dvora EU. Diplomantka 

se snaží o vlastní přístup k tématu, který oceňuji, na druhé straně musím kriticky poznamenat, 

že literatura, ze které diplomantka vychází, je převážně pouze monografická, přitom však 

existuje řada článků, v nichž lze spatřovat mnohem kritičtější příspěvky, které by práci 

nepochybně obohatily.  

2. Náročnost tématu:

Téma je náročné, neboť diplomantka musí pracovat s českou i zahraniční literaturou, 

jedná se o komparaci kolizních norem, které jsou náročné samy o sobě. Osobně bych při 

rozboru takových otázek, jako je volba práva či náhradní hraniční určovatelé, přivítala více 

teoretického zamyšlení, hlubší studium teoretických prací, které řadu nadhozených otázek 

blíže osvětlují. Diplomantka mohla přihlédnout i k nedávným rozsudkům Soudního dvora 

EU, což neučinila.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky rozvržena a poměrně vhodně systematicky uspořádána, i 

když na poslední kapitoly bohužel příliš mnoho prostoru nezbylo. Práce sestává z jedenácti 

částí, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je Závěrem. V Úvodu 

diplomantka představuje záměr své práce, kdy hodlá srovnat Římskou úmluvu a nařízení Řím 

I o právu rozhodném pro smluvní závazky a zhodnotit, zda došlo k naplnění cílů, které si 

odborníci od posunu od Úmluvy k nařízení slibovali. Ke s. 3: diplomantka by mohla posoudit 
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význam ZMPS i pro jiné smluvní závazky, než pro ty, které vznikly do účinnosti Úmluvy. 

Druhá kapitola pojmově uvádí mezinárodní právo soukromé, se zvláštním zaměřením na 

mezinárodní prvek. Další tři kapitoly stručně osvětlují genezi a působnost obou zkoumaných 

instrumentů, jakož i jejich vzájemný vztah. Ke str. 24, ke vztahu Nařízení a bilaterálních 

smluv: jako je to s možností renegociace stávajících bilaterálních smluv se třetími státy, 

případně se sjednáváním nových bilaterálních smluv? Šestá kapitola se věnuje volbě práva. 

Na s. 27 je pouze uvedeno rozhodnutí BGH ke konkludentní volbě práva, není však blíže 

rozebráno, to by měla diplomantka učinit pří ústní obhajobě. Sedmá kapitola se zamýšlí nad 

volbou práva v čistě vnitrostátních vztazích, osmá kapitola velmi stručně pojednává o 

náhradních hraničních určovatelích. Devátá kapitola opět velmi stručně uvádí imperativní 

ustanovení, desátá kapitola si všímá posunu v ochraně slabších smluvních stran – ke s. 51-52: 

v čem diplomantka spatřuje „značný posun“ v ochraně u individuálních pracovních smluv? 

Osobně ho nevidím, diplomantce její názor samozřejmě neberu, jen si ho musí blíže 

zdůvodnit. Práce je zakončena velmi stručným závěrem, v němž diplomantka vítá 

komunitární (dnes tedy nutno napsat unijní) instrument. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Při ústní obhajobě by se diplomantka měla vyjádřit k výše uvedeným dotazům. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci předběžně hodnotím známkou výborně až velmi dobře, bude velmi záležet na 

ústním vystoupení diplomantky a vyřešení nabídnutých otázek.

V Praze dne: 8.5.2011

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

   vedoucí diplomové práce
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