Posudek vedoucího diplomové práce – Arbitráž a mediace v mezinárodních obchodních
sporech
Tématem předložené diplomové práce je - Arbitráž a mediace v mezinárodních obchodních
sporech. Kolegyně Tereza Hanajová se ve své diplomové práci, která má rozsah 54 stran a
jejíž rukopis byl uzavřen dne 31.8.2018, zabývá otázkami, které souvisí s mezinárodní
arbitráží a mediací a to konkrétně v obchodních věcech.
Rozebíraná problematika, tedy obecně mezinárodní obchodní arbitráž a hlavně mediace,
představuje aktuální oblast práva, která je hojně akademicky diskutována a aplikována, a to
jednak na úrovni národní a i mezinárodní.
Autorka si tedy vybrala téma aktuální, které ač bylo v odborné literatuře v obecné rovině již
dostatečně zpracováno, tak na něj vnáší zajímavý pohled, totiž rozebrání mediace jako možné
procesní „fáze“ předcházející samotnou arbitráž.
Autorka práci rozdělila do logických celků.
V první části obecně představuje procesní postup med-arb a jeho vymezení vůči ostatním
metodám ADR (str. 17). Dále autorka představuje počátky koncepce metody med-arb (str.20 a
násl.).
Ve druhé části své diplomové práce – kapitoly 2, 3 a 4- se autorka zabývá samotným
praktickým fungováním metody med-arb. Nejprve se věnuje výhodám (str. 22 a násl.), dále
popisuje možná úskalí (str. 30 a násl.) a následně se věnuje samotnému tématu – jak pracovat
s metodou med-arb (str. 36 a násl.). Zde je velmi zajímavé pojednání o informovaném
rozhodnutí (str. 40).
Ve třetí části práce se autorka věnuje konkrétním rozhodčím pravidlům z pohledu metody
med-arb. Zde je velmi zásadní část o med-arb v kontextu českého právního řádu, neboť se
jedná o jedno z prvních akademických pojednání v české literatuře o této problematice (str. 46
a násl.).
Při zpracování práce prokázala autorka dostatek teoretických znalostí, a to jak v oblasti
mezinárodního procesního práva, tak i obecných otázek rozhodčího řízení a otázek spojených
s mezinárodní obchodní arbitráží a mediací.
Autorce se dle mého názoru podařilo v základní rovině postihnout uzlové body rozebírané
problematiky.
Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.
Taktéž výběr literatury (domácí i zahraniční) považuji za dostatečný.

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autorka měla vyjádřit k otázce, kterou nastiňuje
na str. 48, a sice, že Rozhodčí pravidla RS při AK a HK ČR nemají speciální pravidla pro
med-arb. Bylo by dle jejího názoru možné, aby si strany v rozhodčí doložce smluvily aplikaci
pravidel med-arb dle ICC Rules v rámci rozhodčího řízení při AK a HK ČR?
Dále by autorka měla stručně rozvést svůj závěr ze str. 52 ohledně „potřeby novelizovat
stěžejní zákony“ – jakým způsobem?
Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň
výborně.
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