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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je stále aktuální, zejména vzhledem k přístupu diplomantky,  

z něhož  je  vytčené  téma  zkoumáno:  vývoj  nástrojů  Římská  úmluva  a  Řím  I  o  právu 

rozhodném pro smluvní závazky ve srovnávacím pohledu, s využitím řady zajímavých zdrojů, 

zejména zahraničních. 

2. Náročnost tématu:

Téma je  náročné,  závazkové vztahy samy o sobě jsou náročné i  v hmotněprávním 

pojetí  a kolizní  úprava přináší  řadu dalších právních otázek,  na které prozatím není  a  asi 

dlouho  nebude  jednotná  odpověď.  Diplomantka  vytčené  otázky  podrobně  a  zevrubně 

rozebírá, což lze jen přivítat.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je vcelku logicky rozvržena a poměrně  vhodně systematicky 

uspořádána. Práce sestává z deseti částí, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a 

poslední je Závěrem. V Úvodu diplomantka představuje záměr své práce s tím, že největší 

pozornost bude věnována volbě práva a s ní souvisejícím omezením autonomie vůle stran, 

s nimiž  byly  spjaty  největší  koncepční  problémy.  Druhá  kapitola   pojednává  o  obecných 

otázkách  mezinárodního  práva  soukromého,  třetí  kapitola  uvádí  genezi  Římské  úmluvy a 

Nařízení Řím I. Čtvrtá kapitola  podrobně rozebírá působnost Úmluvy a nařízení:  ke s. 18 

mám dotaz, diplomantka uvádí, že jakákoli vyživovací povinnost, která není daná zákonem, 

spadá do rozsahu působnosti Úmluvy – mohla by dát příklad? Pátá kapitola se zaměřila na 

obtížnou otázku vzájemných vztahů jednotlivých instrumentů. V souvislosti s výkladem čl. 21 

ŘÚ a čl. 25 Nařízení by diplomantka měla blíže rozvést své tvrzení v prvním odstavci na s. 

29, že v případě absence volby práva má přednost případná unifikovaná přímá úprava před 

1



aplikací  kolizních  norem.   Šestá  kapitola  přímo  pojednává  o  volbě  práva.  Jak  je  to 

s posuzováním platnosti volby – z hlediska staršího vydání, jak uvádí na s. 35 v poznámce 

131?  Jaký  je  názor  diplomantky?  Sedmá  kapitola  se  zabývá  rozhodným  právem  při 

neexistenci volby, osmá kapitola uvádí rozsah použití obligačního statutu a devátá kapitola 

zahrnuje  pojednání  o  imperativních  normách.  Desátá  kapitola  je  Závěrem,  v němž 

diplomantka přiznává, že úprava kolizních norem pro smluvní závazky není ani v současné 

době v rámci EU zcela jednotná. Uvádí příklad související s výkladem, které závazky mají 

účinky srovnatelné s rodinnými vztahy, resp. s manželstvím s tím, že může dojít k zařazení 

závazků  v tomto  smyslu  do  působnosti  Nařízení  (s.  66)  –  bylo  by  vhodné  uvést  nějaký 

konkrétní příklad. 

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. Je napsána kulturně a se znalostí věci, až na 

používání latinských výrazů – je vhodnější užívat latinská slova v nominativu, jinak může při 

skloňování dojít a také došlo k chybám a nevypadá to dobře.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci předběžně hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne: 4.5.2012

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

   vedoucí diplomové práce
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