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„Elektronický obchod z pohledu mezinárodního práva soukromého“
Doktorandka si za téma své disertační práce o rozsahu 161 str. zvolila zkoumání
problematiky mezinárodního elektronického obchodu, tedy v poměrech s mezinárodním prvkem.
Značnou pozornost věnuje problematice Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a
její možné aplikaci na elektronicky uzavíranou kupní smlouvu. Je třeba si uvědomit, že v době
přijímání textu Úmluvy v roce 1980 ještě žádný elektronický obchod neexistoval, resp. asi málokdo
jeho budoucí existenci předpokládal, pak je tedy zákonité zkoumat, zda se ustanovení Úmluvy dají
vůbec aplikovat na mezinárodní elektronický obchod. Diplomantka dospívá k závěru, že určité
překážky její aplikace existují. Nepochybně se jedná o problematiku velice aktuální, protože
elektronicky uzavírané kupní smlouvy zjednodušují a zrychlují mezinárodní obchodní styk.
Doktorandka si stanovila za cíl své disertační práce prozkoumat, jak se aplikuje Úmluva na
oblast elektronického obchodu a porovnat ji s Úmluvou o uzavírání smluv prostředky elektronické
komunikace vzhledem k převládající tendenci k odstraňování právních překážek elektronického
obchodu. Doktorandka si stanovila hypotézy, které se následně potvrdily či byly vyvráceny.
Téma disertační práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a hodnotící přístup
k jeho zpracování a také na nutnost studia značného množství pramenů různé právní síly. Z textu
disertační práce dovozuji, že doktorandka postupuje od zkoumání historických, obecných a
pojmových otázek až po otázky zcela praktické.
Z textu předložené disertační práce dále dovozuji, že doktorandka má o zkoumané
problematice výborný přehled, že prostudovala dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční
odborné literatury, zná podrobně příslušnou právní úpravu. Z textu je zřejmé, že doktorandka má ze
zkoumané oblasti i praktické zkušenosti.
Doktorandka prokázala, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, o čemž
svědčí nadprůměrný počet poznámek a vlastních názorů na zkoumanou problematiku. Text práce
byl se mnou jako školitelem mnohokrát konzultován, proto mohu potvrdit, že byla zpracována
samostatně a splnila cíl, který si doktorandka před jejím zpracováním stanovila. Doktorandka v
předložené disertační práci potvrdila, že je schopna vědecké práce v oboru práva.
Pokud jde o shodu, tak ta je v souladu se stanovenými požadavky. Pokud jde o jazykovou,
stylistickou či formální úpravu, jsou podle mého názoru na požadované úrovni.
Na základě výše uvedeného doporučuji předloženou disertační práci k dalšímu řízení a
dále doporučuji, aby doktorandce byl po úspěšné obhajobě předložené disertační práce udělen
titul „Ph.D.“.
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