Posudek školitelky
na disertační práci JUDr. Luďka Chvosty
„Kolizní úprava závazků ve srovnávacím pohledu“
Disertační práce se věnuje srovnání kolizního a zčásti i hmotného práva upravujícího
závazkové poměry v českém právu a v právu angloamerickém, se zvláštním zaměřením na
právo USA. Autorovi je právo USA důvěrně známo s ohledem na jeho studium v USA a
následující právnickou praxi, neboť je advokátem v České republice a zároveň advokátem
komory v New Yorku a ve Washingtonu. Práce je komparativní, autor prostudoval značné
množství literatury a judikatury amerických soudů, v tomto směru je to cenný příspěvek i pro
českou nauku mezinárodního práva soukromého. Srovnáváno je především kolizní právo
rozhodné pro smluvní závazky, včetně otázek ryze teoretických.
Disertace je rozdělena do tří velkých částí, sestávajících ze sedmi kapitol, dále
podrobně vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem do problematiky a poslední je
Závěrem. V Úvodu, který osvětluje záměr práce, si autor klade 4 otázky: rozdíl
mezinárodního práva soukromého v Evropě a mezistátního práva soukromého v USA,
kvalifikační problém v USA a v kontinentální právní kultuře, hodnocení návratu ke Comity
v právu USA a nahlížení na kodifikaci evropského mezinárodního práva soukromého jako na
reakci na americkou revoluci kolize zákonů ve 20. století. Jde o velmi obtížné otázky, na které
autor nazírá pro nás poněkud netradičním pohledem, to samozřejmě respektuji. V Závěru
autor shrnuje poznatky, k nimž dospěl. O řadě otázek lze diskutovat, určitě lze ale souhlasit
s tím, že ze srovnání vyplývá jakýsi trend vzájemné konvergence evropské kontinentální
právní kultury a amerického conflict of laws.
Práce je napsána s velkým zaujetím, poutavě a inspirativně, i když některé partie
s ohledem na vliv angličtiny, která vždy není adekvátně překládána, jsou velmi náročné pro
českého čtenáře a velmi obtížně srozumitelné, a to i pro mne jako specialistu v oboru
mezinárodního práva soukromého, který vyučuje tento předmět i v angličtině. Doporučuji
autorovi, než bude práci publikovat, aby ji ještě pečlivě zrevidoval.
Práci pokládám za plně způsobilou pro obhajobu a za základ, aby po úspěšné obhajobě
mohl být doktorandovi JUDr. Luďkovi Chvostovi udělen titul PhD.
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