
 1 

 

Posudek diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Tereza Odstrčilíková 

Téma a rozsah práce: Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy, celkem 92 

stran textu,  včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 30.3 2016 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Téma diplomové práce je stále aktuální a praktické, v současné době je aktuální 

zejména změna nařízení č. 261/2004 o společných pravidlech náhrad a pomoci cestujícím 

v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, aktuální je i 

otázka limitů náhrady škody; práci jsem proto velice přivítala.  

 

2. Náročnost tématu: 

 K tématu existuje poměrně bohatá literatura  i bohatá soudní judikatura, trochu mne 

překvapilo, že diplomantka používá spíše monografie, které nemohou odrážet aktuální stav, 

vhodnější by asi byly články, které jsou flexibilní a konkrétněji zaměřené, jak to ostatně 

diplomantka „napravuje“ v partii věnované evropským nařízením. Škoda, že tímto stylem 

nebyla zpracována i první polovina práce, která se s tou druhou nedá srovnat.  

 

3. Kritéria hodnocení práce 

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z pěti kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází  Úvod a  z nichž 

poslední je Závěrem.  

V Úvodu diplomantka představuje záměr své práce, jímž jsou práva osob poškozených 

při mezinárodní letecké přepravě. Stranou byla ponechána odpovědnost provozovatele letadla 

vůči třetím osobám (ke s. 3), k této otázce by se diplomantka mohla stručně vyjádřit při ústní 

obhajobě.  První kapitola se zaměřuje na vymezení pojmů – ke s. 5: proč není ve výčtu druhů 

dopravy zmíněna železniční přeprava? S touto první kapitolou měla diplomantka zjevně 

problémy, jsou přejímány partie z různých publikací, takže se např. dozvíme, že znakem 

smluvní odpovědnosti je zavinění (ke s. 7); převzaté texty jsou bez jakékoli přidané hodnoty, 

ale zdroje jsou citovány. Mimochodem, citace neodpovídají standardu, to musím jako vedoucí 
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práce vzít na sebe, pokud bude diplomantka v této práci pokračovat, je třeba citace řádně 

upravit.  Druhá kapitola je uvedena jako „Způsob právní úpravy“ (?), v jehož rámci jsou 

zmíněny různé způsoby, ne zcela přesně. Diplomantka např. zmiňuje přepravní zvyklosti, ale 

namísto nich uvádí INCOTERMS (ke s. 16), to by také měla uvést na pravou míru. Třetí 

kapitola se věnuje pramenům mezinárodní letecké přepravy, včetně evropských předpisů. 

„Evropská“ tématika je psána mnohem dynamičtěji, je vidět, že diplomantku zaujala více než 

úvodní a obecně partie. Možná je to i díky zdrojům, z nichž čerpala, jimiž je několik 

zahraničních článků, které jsou aktuální. Ke s. 38 - nepochopila jsem případ Ekufu, měl by 

být blíže vysvětlen. Čtvrtá kapitola podrobně uvádí jednotlivé případy škodných událostí, to 

je zjevně nejzajímavější část, která srovnává Montrealskou úmluvu a nařízení. V Závěru 

diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla, hodnotí současné prameny právní úpravy. Na 

s. 81 zmiňuje možnost výslovného zakotvení  vztahu nařízení č. 261/2004 k Montrealské 

úmluvě. Jak by si to konkrétně představovala?  

 

Práce je poměrně přehledná a srozumitelně napsaná, je dost popisná, ale splňuje to, co 

si diplomantka předsevzala. Diplomantka používá literaturu českou i zahraniční. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

K práci mám dotazy, které  jsem vyjádřila průběžně v textu.  

 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci přes uvedené připomínky doporučuji k ústní obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci předběžně hodnotím známkou velmi dobře, bude záležet na průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 24. 4. 2016 

 

 

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


