
Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Markéta Knotková

Téma a rozsah práce: Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy,  85 stran 

textu,  včetně literatury a resumé, dále přílohy

Datum odevzdání práce: 31.1.2011

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je sice klasické, ale stále aktuální a s novými podněty, neboť 

právní úprava se dále vyvíjí a ne vždy očekávaným směrem. Zejména oceňuji práci 

diplomantky s literaturou a řadou informačních zdrojů, stav, který práce uvádí, je zcela 

aktuální, pokud vím, např. o nových limitech odpovědnosti leteckého dopravce dosud v české 

literatuře nikdo nepsal. Diplomantka  má k tématu profesně blízko, téma ji velmi zajímá a na 

práci je to znát. Zajímavé a realistické, se znalostí věci, jsou i její úvahy o dalším možném 

vývoji právní regulace v této oblasti.

2. Náročnost tématu:

Téma je stále náročné, neboť je nezbytné zabývat se novými jevy a tyto jevy zpracovat 

a zhodnotit. Pro českého čtenáře a právníka je ne zcela standardním řešením tzv. pátá 

jurisdikce (ke s. 53 n. práce), k tomuto tématu by se diplomantka mohla blíže vyjádřit při 

ústní obhajobě, zejména, zda je tento institut častěji využíván v praxi.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky rozvržena a celkem vhodně systematicky uspořádána. 

Práce sestává z osmi částí, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je 

Závěrem, následuje bohatá bibliografie. V Úvodu diplomantka uvádí záměr své práce, druhá 

kapitola se zabývá pojmem „letecké právo“, třetí kapitola velmi stručně uvádí metody právní 

úpravy, čtvrtá kapitola odpovědnost dopravce a pátá kapitola pojem unifikace v leteckém 
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právu. Tyto kapitoly jsou stručné, těžiště je ve dvou následujících kapitolách, které se věnují 

vlastnímu tématu práce. Šestá kapitola se podrobně zabývá Varšavskou a Montrealskou 

úmluvou a souvisejícími předpisy, sedmá kapitola je zaměřena na právní úpravu v rámci 

Evropské unie. Práce ústí v inspirativní Závěr. K práci mám jen drobné dotazy a připomínky. 

Na s. 12 autorka obecně uvádí (s citací Doškové), že je nezbytné vymezit vzájemný vztah 

právních úprav univerzálních a partikulárních úprav v letecké přepravě. S tím plně souhlasím, 

autorka by se k tomuto postulátu – rozlišení univerzální a partikulární úpravy v mezinárodním 

leteckém právu –  mohla blíže vyjádřit při ústní obhajobě. Ke s. 56: bylo již podle znalostí 

autorky využito rozhodčí řízení ve smyslu Montrealské úmluvy?  Ke s. 58: autorka uvádí, že 

v případě, že by se neaplikovala mezinárodní úmluva, tak by se subsidiárně použilo lex fori (s 

citací Webera), s tímto řešením nelze zcela souhlasit, k tomu by se diplomantka rovněž mohla 

vyjádřit při ústní obhajobě. 

Práce je napsána kulturně, s řadou odkazů jak na českou, tak na anglicky psanou 

literaturu zahraniční, diplomantka uvádí a využívá i cenné judikáty. Práce obsahuje přílohy 

uvádějící aktuální stav. 

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 plně doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci předběžně hodnotím známkou výborně.

V Praze dne: 5. 2. 2011

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

   vedoucí diplomové práce
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