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K názvu této práce je třeba uvést, že není plně v souladu s obsahem práce. Pokud názvem 
práce je výklad o odpovědnosti dopravce vymezen na oblast mezinárodní přepravy zboží, pak 
práce sama se tímto tématem zabývá jen pro jeden druh mezinárodní přepravy, a to 
mezinárodní silniční přepravu zboží podle úmluvy CMR. Nelze mít námitky proti omezení 
tématu práce na určitý  druh mezinárodní přepravy; dokonce pojednání o mezinárodní 
přepravě v plném rozsahu by nebylo u diplomové práce žádoucí, neboť by patrně výklad 
nemohl zasahovat do hloubky, je však třeba volit takový  název práce, který skutečně 
odpovídá jejímu obsahu.
 Kromě uvedeného výkladu posle úmluvy  CMR se práce zabývá úpravou v českém 
národním právu.
 Způsob zpracování spočívá v kombinaci výkladu zákonných ustanovení se 
srovnáváním úpravy v dosud účinných občanském zákoníku a obchodním zákoníku s úpravou 
v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Výkladu a prováděnému srovnání nelze 
vytknout nějaké věcné nesprávnosti. Bylo by však možné vyjít z výkladu slovního znění 
jednotlivých ustanovení a dospět i k určitým teoretickým úvahám, např. při vymezení 
předmětu úpravy  úmluvy CMR bylo by možné se zabývat způsobem vymezení předmětu 
úpravy souboru přímých norem i na vztahy, které se neuskutečňují pouze uvnitř smluvních 
států, ale stačí, že dotčen je jen jeden smluvní stát, a kriticky jej hodnotit ve srovnání s jinými 
způsoby vymezení rozsahu použití tohoto druhu norem v příslušných mezinárodních 
smlouvách.
 Výklad v práci je podáván jasně a srozumitelně. Práce je opatřena rozsáhlým 
poznámkovým aparátem a je z ní patrna schopnost autora využít poznatků z použité literatury 
k vlastnímu samostatnému zpracování. Je patrný i autorův zájem o danou oblast právní 
úpravy a orientace v ní opírající se o znalosti příslušné literatury i judikátů.
 Při obhajobě by bylo vhodné srovnat úpravu odpovědnosti dopravce podle úmluvy 
CMR s úpravou v jiných mezinárodních smlouvách upravujících vztahy z přepravy  při použití 
jiných dopravních prostředků.
 Práce je plně způsobilá k přijetí k obhajobě a předběžně je možné ji hodnotit jako 
velmi dobrou.
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