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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mikešová Veronika 
Téma práce: Ochrana práv cestujících v evropském soukromém právu 
Rozsah práce: 66 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce (podle IS): 

duben 2017 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Právní úprava práv cestujících je důležitou součástí soukromého práva. Jejím 
specifikem je komunitární rozměr celé úpravy, při čemž na úrovni EU jde o komplexní 
úpravu. Tato oblast právní úpravy dosud zůstává spíše stranou obecného diskursu, 
snad právě vzhledem k jejímu nadnárodnímu charakteru. Z tohoto důvodu považuji 
výběr tématu za aktuální a hodnotím jej kladně. 
  Hodnocení konzultanta: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
  Zvolené téma je zaměřeno na analýzu určité výseče soukromého práva, která 
je na jednu stranu relativně úzká (práva cestujících), na druhou stranu vyžaduje – 
vzhledem k mnohovrstevnatosti právní úpravy – komplexní přístup. Autorka tak musí 
prokázat nejen znalosti z oblasti soukromého práva, ale také z práva EU. Neobejde se 
ani bez (alespoň základních) znalostí dopravní problematiky. Musí tak do určité míry 
prokázat též schopnost multidisciplinárního přístupu. Všechny tyto faktory nepochybně 
zvyšují náročnost tématu na zdařilé zpracování. 
  Hodnocení konzultanta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z relativně bohaté literatury 
(jde však o dílčí téma), jak monografické, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do pěti kapitol (k nimž je třeba přičíst 
úvod a závěr). V úvodu autorka definuje cíl své práce, a to: vytvořit ucelený přehled 
práv cestujících v rámci železniční, silniční, vodní a letecké dopravy podle 
nejdůležitějších právních předpisů v evropském právu a zároveň provést analýzu 
problematických ustanovení v relevantních právních předpisech a případně navrhnout 
jejich řešení. Dílčím cílem práce je také porovnat úpravu v jednotlivých druzích 
dopravy, s důrazem kladeným zejména na leteckou dopravu, jelikož podle množství 
právních předpisů, judikatury SDEU a dalších dokumentů se může zdát, že práva 
cestujících v rámci letecké dopravy jsou nejvíce upravena.“ Vzhledem k uvedenému cíli 
je systematické i formální členění práce zvoleno přiléhavě. Autorka se nejprve věnuje 
obecným otázkám (ochrana práv obecně, úloha orgánů EU – kap. 1), a po té již probírá 
ochranu práv cestujících podle hlediska druhu použitého dopravního prostředku (kap. 2 
až 5), při čemž v rámci těchto kapitol vždy sleduje stejnou strukturu dílčího dělení, což 
činí práci přehlednější a čtivější. Uvedené systematické dělení lze hodnotit kladně, 
neboť odpovídá systematice komunitární právní úpravy.  
  Hodnocení konzultanta: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
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tématu i použitých právně-hermeneutických metod. Rovněž po formální stránce je 
práce členění zvládnuto způsobem odpovídajícím tomuto druhu prací. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Autorka předložila práci, která vyniká pečlivým, systematickým a komplexním 
zpracováním daného tématu. Kladně hodnotím autorčinu práci s prameny, kterých 
dokázala – i přes relativně úzké vymezení témat – shromáždit značný počet. Nejde jen 
o literaturu, ale také o zpracování „soft documents“ EU (různé zprávy a sdělení Komise 
apod.), díky čemuž autorka získala a čtenáři předestřela hlubší vhled do celé 
problematiky. Aktivní práci se zdroji dokládá podoba poznámkového aparátu, který čítá 
celkem 106 poznámek pod čarou na 63 stranách vlastního textu práce. To je ve 
srovnání s obdobnými pracemi počet jistě nadprůměrný. Uvedené téma v sobě – 
vzhledem ke svému pozitivněprávnímu zaměření – skrývá nebezpečí popisnosti, které 
autorka úspěšně čelí vyjadřováním vlastních názorů a hodnocení (např. s. 1, 29, 53, 
60, 65, 66). Autorka neopominula ani relevantní judikaturu (SD EU, zejm. pokud jde o 
leteckou dopravu). 
  Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje 
dokument čítající 2116 stran, představující 110 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto 
obsáhlý dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají 
povětšinou názvů právních předpisů či citací zákonných textů, které logicky musí být 
shodné. Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by 
diplomantka nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
  Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako celkově zdařilou. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl diplomové práce je uveden výše. Autorka tento 

cíl splnila, pro veškeré její závěry lze nalézt oporu 
v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak i (zahraniční, resp. 
evropskou, srov. výše) judikaturu. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autorka pracovala s cca 20 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně internetových 
zdrojů. K tomu je nutno připočíst další dokumenty 
EU (srov. výše). To je – vzhledem 
k omezenějšímu počtu zdrojů k danému tématu 
– dostačující v rámci požadavků kladených na 
práce tohoto druhu, a to i vzhledem k dílčímu 
charakteru zpracovávaného tématu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autorka zvolené téma 
zpracovala a vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
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úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce nejsou žádné grafy 
ani tabulky, což je vzhledem k tématu pochopitelné. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je 
standardní. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení. 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autorka shrne standard ochrany práv cestujících a vysloví, zda je de lege ferenda 
třeba jeho dalšího prohlubování. Zároveň uvede, nakolik je česká právní úprava v souladu 
s evropským právem, či zda identifikovala určité rozpory. 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce 
obsahové, tak i formální, splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto 
druhu, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 21. 04. 2017 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
konzultant diplomové práce 

 


