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PoSUDEK oPoNENTA DlPLoMoVÉ PRÁCE

Aktuálnost (novost) tématu

Dip|omantka si jako téma své dipIomové práce vybrala prob|ematiku ce|nictví.
Pozitivem tohoto tématu je jeho mezinárodní aspekt, vyuŽite|nost poznatků v rámci
zemí Evropské unie' PovaŽuji proto výběr tohoto tématu za vhodný pro dip|omovou
práci'

Náročnost tématu na teoretlcké zna|osti, vstupni údaje a jejich zpracování
a použité metody

Pro úspěŠné zpracování tohoto tématu jsou nutné zna|osti zejména daňového
a ce|ního práva s důrazem právě na ob|ast ce|nictví. Vhodná a potřebná je také dobrá
jazyková vybavenost, kdyŽ by dip|omantka mě|a pracovat s cizojazyčnými právními
texty a literaturou.
Domnívám se, Že odborná |iteratura stejně jako právní předpisy, které jsou nutné
pro Vypracování práce, jsou dostupné.
Při zpracování práce dip|omantka pouŽíva|a zejména metody deskripce a ana|ýzy.

Formální a systematické ělenění práce

Systematiku práce hodnotím jako nevhodně zvo|enou' Práce má fakticky jen dvě
kapito|y, které jsou označeny jako první a třetí' V těchto dvou kapito|ách je zařazena
převáŽná část textu práce. ostatní kapito|y jsou v porovnání s těmito dvěma velmi
krátké.
Názvy jednot|ivých h|avních kapito| jsou nás|edující: Úvod; 1) Ce|ní právo EU;
2) Závěr obecné části; 3) Soubor mezinárodních výk|adových pravide| - |NCOTERMS;
4) Závěr zv|áštní části; 5) ZávěreÓné shrnutí. (Dip|omantka nesystematicky nečísluje
Úvod, a|e čís|uje závér práce.)
V úvodu práce chybí vymezení cí|ů práce (spíše je tam obsaŽen popis obsahu kapito|
práce), stejně tak v něm chybí i metody vědecké práce, kterých hod|á dip|omantka
vyuŽít' Dva parciá|ní závěry vyčerpa|y shrnutí nato|ik, Že samotný závěr práce je ve|mi
krátký a bezobsaŽný.
Práce je dop|něna krátkým resumé v českém a ang|ickém jazyce, přeh|edem pouŽité
|iteratury a Seznamem pouŽitých právních předpisů a internetových zdrojů. V práci
jsem nenalezl seznam k|íčových s|ov. Práce je doplněna o 4 pří|ohy.
V práci chybí i Seznam pouŽitých zkratek, kdyŽ některé, ač obecněji známé, nejsou
vůbec vysvět|eny (např. ,,ES.. na str. 6)'

Vyjádřeni k práci

Práce je bohuŽe| zejména popisného charakteru. Ačko|i sama dip|omantka povaŽuje
prácí např. za ,,rozbor', (str. 20), já ji povaŽuji za pouhý popis. Dip|omantka svou práci
za|oŽi|a na knihách jiných autorů a pouze, ačko|iv vce|ku úspěšně, kompi|uje jejich
práce. Nenacházím v její práci totiŽ podstatnější počet jejích v|astních názorŮ,
komentářů atd.
Velká část práce je zabrána popisem podmínek |NCOTERMS, bez uŽšího napojení
na h|avní téma práce. Nadto některé závěry nejsou zce|a odpovídající (např. formá|ně
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je sice pravdou, Že u uváděného lNcoTERMs 2010: CFR Hamburg bude hradit

námořne prodávající a nebude tedy zák|adem c|a, nicméně prodávající si jej jistě

zaka|kuluje do ceňy zboŽi a materiá|ně tedy zák|adem c|a stejně bude - str. 39). Ce|á

kapito|a 
,3, 

která je podstatnou součástí rozsahu práce, je v|astně jen popisem

lNooTERMS' Žádná nová zjištění, názory, postřehy dip|omantky z ob|asti ce|nictví
v této části práce nenacházím.
Z hlediska formálního negativně hodnotím, Že dip|omantka neuvádí hlavní kapito|y

ňa nových stránkách, vy[ada|o by to mnohem |épe. Dá|e pak např. na str. 50 je

bezdůvodně vynechána mezera na zaěátku stránky.
Musím tedy zdůraznit právě popisnost práce bez novátorského přínosu, proto tuto práci

musím hodnotit stupněm 
.dóbře, 

přičemŽ bude v ce|kovém hodnocení zá|ežet

na průběhu obhajoby práce.

Kritéria hodnocení práce

cí|e práce neby|y konkrétně Vymezeny, ne|ze protoSp|nění cíle práce

Toto terna sice v současné době nebývá
zpracováváno iasto, a|e dip|omantka k němu
nepřistupuje nijak nově, originá|ně.
Systémem Theses.cz nebyI naIezen dokument,
který by vykazova| shodnost s předk|ádanou prací,
tj. počet na|ezených podobných dokumentů je tedy

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
,,Protokolu o vyhodnocení
podobnosti závěrečné práce..
v systému Theses.cz

viltřn'| sta/ba práce není pří|iš vhodná, podstatné

@ouze jediné zahraniční kniŽní
dí|o. coŽ u tohoto mezinárodního tématu hodnotím
jako veImi nedostatečné.
Z formá|ního h|ediska jsou citace vce|ku
bezprob|ém ová, aŽ např. na neuvádění data citace
u citací internetových zdrojů.
Ce|kově však práce se

Práce s |iteraturou (vyuŽití
cizojazyčné |iteratury) včetně
citací

Ana|ýzu povaŽuji za dosti povrchní, práce je

ffiprava práce by moh|a být |epší, celková Úprava

Úoveň p'|semného projevu je na dobré úrovni,
bez pravopisných chyb čijiných nedostatků.

6. Připomínky a otázky k zodpovězeni při obhajobě

1) Jak dip|omantka hodnotí posunutí účinnosti Modernizovaného ce|ního kodexu o plných

7 let? (str.27)?
2) Jak diptomantka hodnotí moŽnou konkurenci mezi ce|ními správami jednot|ivých

č|enských zemí? Existuje? Má nějaký větší vliv?

ooporuéení/nedoporučení práce
k obhaiobě

Práci doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň t.tawhtrii práci hodnotit stupněm dobře.

V Praze dne 15.4.2013


