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1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je v rámci mezinárodního práva soukromého tématem 

relativně novým, které se v diplomových pracích příliš neobjevuje. Je to přitom nepochybně 

téma  aktuální,  a  to  jak  v mezinárodním  měřítku,  kdy  jsme  konfrontováni  s novými 

instrumenty,  jako je zejména Common European Sales Law, tak v českém právu, kdy byl 

zcela nedávno přijat nový občanský zákoník.  Diplomantka měla možnost využívat zahraniční 

literaturu a prohlubovat své znalosti v rámci studijního pobytu na univerzitě v Utrechtu, který 

se projevil na práci velmi pozitivně. Téma jsem proto velice přivítala.

2. Náročnost tématu:

Téma je náročné, často neexistují ani české ekvivalenty toho, o čem diplomantka píše, 

česká  literatura  se  sice  některými  otázkami  zabývá,  avšak v poměrně  skromném rozsahu. 

Diplomantka se tak musela některými otázkami doslova „prokousávat“.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová  práce  je  poměrně  dobře logicky rozvržena  a  vhodně systematicky 

uspořádána. Práce sestává ze tří částí, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po 

nichž  následuje  Závěr.  První  část  se  obecně věnuje  vývoji  standardizace  v mezinárodním 

obchodě. Diplomantka se musela vypořádat s terminologií, která nemá někdy v češtině (ale 

ani v jiných jazycích) stručné a trefné ekvivalenty. Z tohoto hlediska by mne zajímalo, jak by 

diplomantka přeložila pojem „boilerplate clause“ a uvedla příklad takové doložky (ke s. 18). 

Obdobně mne zajímá, jak by přeložila „merger clause“, ke s. 35 n. U vzorových smluv je 

zajímavým instrumentem modelová kupní smlouva ICC: na s. 21 nerozumím poslední větě 

prvního odstavce,  tu  je třeba vysvětlit  při  ústní  obhajobě.  Druhá kapitola  se blíže zabývá 
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uzavíráním  smluv  při  použití  standardizovaných  forem.  Pasáže  této  kapitoly  jsou  velmi 

praktické,  diplomantka je konfrontuje  s ustanoveními  českého práva,  ale  bohužel  jen toho 

platného, postrádám poznámky k novému Občanskému zákoníku, to by měla diplomantka 

doplnit  při  ústní  obhajobě.  Třetí  kapitola  je  zaměřena  na  výklad  a  kontrolu  obchodních 

podmínek. I toto jsou pro nás zčásti nové poznatky, i když i česká literatura a judikatura se 

těmito otázkami občas zabývají, včetně praxe Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 

a Agrární komoře ČR, sama jsem již v těchto věcech rozhodovala. Pokud jde o nepřiměřené 

podmínky,  i  zde bych uvítala  názor  diplomantky,  jak se s  tímto  pojmem vypořádal  nový 

Občanský zákoník. 

Práce ústí  v Závěr,   v němž diplomantka hodnotí  jednak všeobecnou praxi výkladu 

standardizovaných  forem  a  formulací  v nich  obsažených,  jednak  zčásti  i  přístup  české 

literatury, to je třeba ocenit.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci mám dotazy, které jsem uvedla výše, diplomantka by se k nim měla podrobně 

vyjádřit  při  ústní  obhajobě.  Jinak  je  práce  napsána  kulturně,  využívá  jak  českou,  tak 

zahraniční literaturu, včetně judikatury, je aktuální, to všechno hodnotím pozitivně. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený klasifikační stupeň

Práci předběžně hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne 14.7.2012

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

   vedoucí diplomové práce
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