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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Milan Barták
Téma práce: Práva a povinnosti cestujících ve veřejné osobní dopravě
Rozsah práce: 110 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 15. 6. 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantem zvolené téma je aktuální a to z několika 
důvodů. Za prvé nelze odhlédnout od ekonomického a tudíž i právního významu 
přepravy osob. Dále nelze odhlédnout od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., ale 
především dopadu mezinárodního práva, ale především jde o nařízení a další 
sekundární předpisy evropských společenství. Jejich aplikace by měla posílit postavení 
cestujících, nicméně jak je správně v textu konstatováno, existují z nich mnohé 
výjimky, které jejich aktuální dopad sníží.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Diplomová práce je náročná především na komplexní znalost právní 
úpravy a to nejen úpravy tuzemské, ale též mezinárodních smluv a předpisů 
evropských společenství. Vedle předpisů zákonné síly, se autor musel seznámit 
s rozsáhlou materií podzákonných právních předpisů. Vedle toho práce zachází do 
detailů smluvních podmínek vybraných tuzemských dopravců. Právě zvládnutí nejen 
soukromoprávní ale též veřejnoprávní materie do uchopitelného a uceleného celku činí 
zpracování tématu náročné.

3. Formální a systematické členění práce: Práce je po formální stránce členěna vedle 
úvodu a závěru do čtyřech kapitol: „Přeprava“, „Právní režim jednotlivých druhů osobní 
přepravy,“ „Smlouva o přepravě osoby“ a „Práva a povinnosti ze smlouvy o přepravě 
osoby.“  Tyto kapitoly jsou pak systematicky dále členěny do jednotlivých podkapitol. 
Obsahově práce koreluje s formálním členěním. 

4. Vyjádření k práci: Práce je komplexním zpracováním autorem zvolené právní 
problematiky. Rozsahově i obsahově se jedná o práci, která přesahuje standard 
požadovaný na tyto práce (110 stran vlastního textu). Vedle pozitivisticky 
vyčerpávajícího výkladu je kladem práce též úvaha autora nad problematikou tzv. 
černého pasažéra s. 55 a násl. a to i z hlediska případné povinnosti k náhradě škody 
plynoucí z provozu dopravního prostředku. Pozitivem je též osvětlení některých nikoli 
obecně známých faktů jako např. nikoli vždy vyžadovaná úplatnost jako pojmový znak 
přepravních smluv v mezinárodních dokumentech. Autor osvětluje též některé nikoli 
obecně známé pojmy „leteckých prací,“ unijní úpravu směřující proti tzv. overbookingu 
v letecké přepravě. Diplomant své závěry opírá o dostatečný počet monografických a 
kolektivních děl a časopiseckých článků.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce V úvodu vytčený cíl práce byl splněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor bez pochyby prokázal schopnost samostatně 
pracovat tvůrčím způsobem.

Logická stavba práce Práce má dobrou logickou strukturu, která 
umožňuje orientaci v jejím obsahu.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 

Text práce je průběžně doprovázen dostatečným 
poznámkovým aparátem (158 poznámek pod 
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citací čarou). Z oponentského hlediska by bylo možné 
namítnout minimální práci s cizojazyčnou 
literaturou. V samotné příloze je uveden zdroj: 
Karsten Jens (časopisecký článek) a ECONOMIC 
COMMISION FOR EUROPE. Nicméně cílem práce 
je především tuzemská problematika, byť s nutnými 
přesahy do mezinárodní a evropské dimenze.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je více než dostatečná 
a v rámci jednotlivých kapitol též konstantní.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce má kvalitní a přehlednou grafickou úpravu. 
Grafy a tabulky nejsou vzhledem k zaměření práce 
použity.

Jazyková a stylistická úroveň Předložená diplomová práce má velmi dobrou 
jazykovou a stylistickou úroveň. Přes veškerou 
pečlivost, kterou autor zpracování věnoval se však 
v textu práce vyskytují některé „překlepy.“ Na 
straně 94 se k číslu poznámky pod čarou 142 píše 
o „deliberačních důvodech.“ Pokud by se mělo 
jednat o důvody zbavující objektivní odpovědnosti 
k náhradě škody, jde o důvody „liberační.“ …. S. 96 
v důsledku čehož došlo na vnitřním leteckém 
k odstranění rozlišení mezi vnitrostátní a 
mezinárodní dopravou.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomant se při ústní obhajobě 
zaměří na judikáty R 35/1980 a R 39/1975 s tím, že se pokusí zobecnit, co je možné 
ještě podřadit pod povinnost k náhradě škody vyvolané zvláštní povahou tohoto 
provozu.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje obsahové 
a formální požadavky kladené na tento druh 
prací. Z výše uvedených důvodů doporučuji 
předloženou diplomovou práci k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 1. 7. 2014

                                                                                JUDr. et MUDr. Alexandr Thondel, Ph. D.
_________________________

          Oponent diplomové práce


