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Předložená diplomová práce je bezpochyby perfektně strukturovaná, kompaktní a čtivá. 
Diplomand projevil teoretické i praktické znalosti a výbornou orientaci v daném problému, 
kterou logicky vtělil do své práce a vše umocnil vlastním výzkumem, který vhodně 
zakomponoval do své práce. 
 
Tržní hospodářství, současná krize, členství České republiky v Evropské unii, význam 
ekonomiky a složitost smluvních vztahů jen zvýrazňuje význam i aktuálnost daného téma. 
 
Diplomand s výbornou znalostí dané problematiky zcela naplnil cíle své diplomové práce. 
 
Metody zpracování, zvolený přístup řešení a využití statistických a zejména analytických 
metod je na velmi dobré úrovni. 
 
Přínos dosažených výsledků, nových poznatků a možnost jejich praktického využití je velmi 
dobrý. Je umocněn vlastním šetřením (výzkumem) autora. Z daného vzorku respondentů je 
možné pochopit, že právě neznalost základních právních předpisů a pravidel na mezinárodní 
smluvní vztahy se vztahujících je jednou z příčin soudních či arbitrážních řízení a i z tohoto 
pohledu předložená práce přínosná také svojí praktickou prevencí.  
Diplomand velmi správně poukázal i na nesoulad našeho obchodního zákoníku např. 
s Vídeňskou úmluvou, se Zásadami UNIDROIT a dalšími. 
Neochota našeho právního a zejména politického prostředí přijmout např. obchodní zákoník 
SRN tak, jak v minulosti učinilo např. Japonsko, je ke škodě věci postavena na obtížně 
pochopitelné politické nevůli.  
 
Po formální stránce lze tuto diplomovou práci hodnotit jako výbornou s výjimkou poněkud 
vymykajícího se způsobu citací, který podle mého názoru není souladný s ustálenou formou 
běžně používanou.  
Dotazem na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu 
jsem však zjistil, že tento „atypický“ způsob je zde aprobován a odtud nemůže jít k tíži 
diplomanda. 
 



 2 

Písemný projev diplomanda, jeho právnické, ekonomické i logické vyjádření je na výborné 
úrovni.  
Zvlášť bych si dovolil ocenit právnické myšlení a právní logiku diplomanda vtělenou do jeho 
vlastních úvah a závěrů. 
 
Struktura práce a logická návaznost je rovněž na velmi dobré úrovni. 
 
Předložená diplomová práce je nejen vysoce teoreticky i prakticky aktuální, ale také přínosná 
zejména citlivým komparativním zpracováním, vlastním šetřením diplomanda a jím 
učiněných závěrů.  
Jde o perfektní práci hodnou zvláštního uznání a nepochybně i ocenění. 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně. 
 
Pouze na základě požadavku katedry na položení otázky oponentem pokládám otázku 
z mezinárodního práva soukromého ač jsem si plně vědom toho, že diplomand studuje na 
katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu a nikoliv na 
právnické fakultě, neboť znalosti i právní orientace diplomanda jsou obdivuhodné a jsem 
přesvědčen o tom, že zvládne i tuto speciální otázku. 
 
Jaký je smysl a význam kolizních norem v mezinárodním právu soukromém? 
 
                                                                                                                        Jaroslav  G r i n c                                                        
 


