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1. Aktuálnost (novost) tématu: Přeprava fyzických osob je v současnosti masově a 
intenzivně provozovaná činnost. Vymezení vzájemných práv přepravce a cestujícího 
se již dávno nemůže vejít do rámcové úpravy smlouvy o přepravě. Důvodem je 
především mezinárodní rozměr veškeré přepravy a dále skutečnost to, že mnohá 
práva je vzhledem k rychlým proměnám vhodné upravit v podzákonných předpisech. 
Tato legislativní situace je charakterizována relativní roztříštěností, ke které přispívá 
sice správně koncepčně pojatý, nicméně rychlý vývoj předpisů EU. Autorka se zaměřila 
na komunitární rozměr problematiky. Jestliže práva cestujícího mají být chráněna, 
potom zásadním východiskem pro jejich ochranu je znalost těchto práv. Autorka si za 
téma práce zvolila právě ochranu práv cestujících. Vzhledem k shora popsaným 
skutečnostem, lze toto téma hodnotit jako téma nové a stále aktuální.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování předložené práce kladlo na diplomantku nároky 
především po stránce vstupních informací. Autorka byla nucena využít veškeré 
prameny právní úpravy týkající se přepravy osob a to ve všech oblastech přepravy 
(silniční, železniční, vodní a letecká). Precizní je především práce s nařízeními EU a 
podzákonnými tuzemskými předpisy, intenzivně je využita též judikatura SDEU. Po 
stránce teoretické lze uzavřít, že autorka využila v zásadě standardních interpretačních 
metod a to analýzy, deskripce a syntézy. Systematicky přechází od obecnějších témat 
k tématům speciálním Své závěry opírá o dostatečný počet zdrojů, které řádně cituje. 

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce má přehlednou formální 
strukturu korelující s obsahovým zaměřením a cílem práce. Vedle úvodu a závěru je 
práce rozčleněna do pěti kapitol (1. Právní úprava ochrany práv cestujících, 2., 
Železniční doprava, 3. Autobusová a autokarová doprava, 4. Vodní doprava, 5. 
Letecká doprava). Práce má zdařilou systematiku, která je obdobná při analýze práv 
cestujících a jejich ochrany v rámci jednotlivých druhů přeprav. Tato skutečnost 
napomáhá snadné orientaci v textu.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je zdařilým zpracováním zvolené 
problematiky. Obecné výklady týkající se právní úpravy ochrany práv cestujících jsou 
shrnuty v první kapitole, kde autorka čtenáře seznamuje s konkrétními úlohami 
jednotlivých orgánů EU. Navazující kapitoly jsou vždy zaměřeny na konkrétní druh 
přepravy s tím, že autorka pro přehlednost a srozumitelnost pracuje se stejným 
systematickým členěním jednotlivých podkapitol, ve kterých se zabývá dílčími právy 
cestujícího. Kladem práce je skutečnost, že autorka nerezignovala na pouhou 
pozitivistickou kompilaci a popisnost, nýbrž na několika místech práce prezentuje i své 
vlastní názory (str. 60, závěr práce). K oživení výkladu zcela nepochybně přispívá 
rozbor některých rozhodnutí SDEU. Autorka dospívá ke správným závěrům. 
Uvědomuje si, že práva cestujícího jsou de lege lata jedna věc a jejich znalost a 
informovanost věc druhá. Z tohoto důvodu se správně zabývá pokyny k jednotlivým 
nařízením. Podaný výklad zachází do patřičných subtilit, aniž by však ztratil na 
srozumitelnosti. Zajímavé je srovnání letecké přepravy s ostatními způsoby, kde 
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autorka poukazuje na modernost, efektivitu a relativní bezpečnost, správně však 
poukazuje na některé zvláštnosti – dichotomii právní úpravy práv handicapovaných 
cestujících.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený v jejím samotném úvodu na 
straně 1 a dále specifikovaný v samotném závěru 
na straně 65 a 66, byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem a prokázala 
hlubší znalost problematiky. Generátor shod 
vykázal shodu nižší, než pět procent v počtu 110  
dokumentů.

Logická stavba práce Logická stavba práce je vysoce zdařilá.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu 
v řádně citované literatuře a judikatuře. Seznam 
využitých zdrojů včetně zdrojů elektronických čítá
21 položek, seznam zpracovaných judikátů čítá 
deset položek. Poznámkový aparát je veden 
průběžně (106 poznámek pod čarou). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je vzhledem k cíli 
práce napříč práce dostatečná a konstantní.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je přehledně graficky upravena, grafy ani 
tabulky nebyly využity.

Jazyková a stylistická úroveň Přeložená práce má velmi dobrou jazykovou a 
stylistickou úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: K předložené práci lze mít 
připomínky formálního rázu. V textu se ojediněle vyskytují překlepy: str. 1 odst. 2 
mnoho sob si jich nejsou vědomi, str. 1 čárka před s důrazem, str. 45 hovorový obrat 
„dá se říci.“, str. 56, hovorový obrat „dá se říci.“, str. 60 v 1. Čtením, str. 61 výše této 
záloha.
    V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na následující otázky: Na straně 24 uvádí 
šestiměsíční lhůtu – je tato prekluzivní, či promlčecí? Dále se autorka zaměří na 
základní povinnosti cestujících, jejichž porušení by mohlo vést k odepření ochrany 
jejich práv.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje veškeré 
formální i obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň Výborně

V Praze dne 27. 4. 2017
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