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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Téma předkládané diplomové práce je aktuální tak dlouho, jak dlouho se arbitráže používá 
k řešení nejrůznějších typů sporů na mezinárodní i vnitrostátní úrovni, lhostejno, zda mezi 
jednotlivci, soukromými fyzickými a právnickými osobami, nebo mezi státy nebo jinými 
veřejnoprávními korporacemi. Diplomová práce Kateřiny Šídlové se zabývá tématem, které 
svou aktuálnost patrně nikdy neztratí.  
 
2. Struktura a obsah práce 
 

Autorka práce se snaží podat historický přehled vývoje mezinárodní arbitráže od starověké 
Indie, přes antické Řecko, Řím a středověk až po současnost. Práci rozděluje do 9 částí, po 
první úvodní části následuje přehled základních pojmů v části druhé, třetí část je věnována 
vysvětlení pojmu „Mezinárodní Rozhodčí řízení“, čtvrtá se věnuje rané historii a prvním 
počátkům arbitráže resp. mezinárodní arbitráže, v páté částí je podán přehled vývoje arbitráže 
ve středověku, autorka kromě obecného shrnutí věnuje pozornost návrhu Mírové smlouvy 
krále Jiřího z Poděbrad a úloze papeže při řešení sporů mezi katolickými vládci středověkého 
světa, v šesté části se autorka zabývá moderní dobou a skutečným počátkům soudobé 
mezinárodní arbitráže, autorka v ní odkazuje na Jay Treaties a a rozebírá stručně případ 
Alabama, sedmá část je věnována Stálém rozhodčímu soudu v Haagu, osmá část si všímá 
rozhodčích sporů České republiky, které byly administrovány u Stálého rozhodčího soudu 
v Haagu, nadpis je poněkud zavádějící, nejde o spory před Stálým rozhodčím soudem, ale od 
ad hoc arbitráže zahájené podle některé z dvoustranných dohod o ochraně investic, (takových 
sporů, v nichž je žalována Česká republika administroval PCA od roku 2001 šest) devátá 
závěrečná kapitola pak shrnuje základní body obsažené v předešlých kapitolách. 
 

Podstatnou část práce tvoří popis historického vývoje arbitráže, v němž autorka podává 
přehled některých milníků, které vedly k tomu, že se z rozhodčího řízení stal standardní 
způsob řešení sporů mezi státy a mezi státy a subjekty, jimž byla z vůle států přiznána dílčí 
mezinárodněprávní subjektivita. Exkurs k některým základním parametrům investičních 
sporů, s nímž se můžeme setkat v kapitole 8 poněkud vybočuje ze zvoleného tématu, ale 
autorka patrně cítila potřebu vysvětlit případnému čtenáři, o co vlastně v investičních sporech 
jde.  

 
3. Náročnost tématu 
 
Celkový přístup ke zpracování práce vyžadoval seznámit se s řadou historických pramenů a 
některým arbitrážními rozhodnutími a mezinárodními smlouvami, celkový způsob zpracování 



však nelze považovat za nadstandardně náročný, práce je spíše popisná a analýza vybraných 
případů je spíše povrchnější. 
 
4. Hodnocení práce 
 
Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazykový styl a 
formální úroveň jsou na standardní úrovni, která však odpovídá požadavkům kladeným na 
obdobný typ prací. Při zpracování vycházela diplomantka z relevantních primárních a 
sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci lze vytknout jistou popisnost, některá 
zavádějící tvrzení, a zejména ne příliš zdařilý přístup k výběru a citacím relevantních 
sekundárních a primárních pramenů. V práci jsou pasáže, kde žádnou citaci najít nelze a je-li 
citován např. Grotius, čtenář se vlastně nedoví, jaká pasáž jeho práce je vlastně citována.  

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Na základě jaké smlouvy byl zřízen Stálý rozhodčí soud v Haagu a kdy začal fungovat. 
 
Jaká je úloha generálního tajemníka PCA. 
 
6. Doporučení 
 
Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím jako průměrnou, a i přes jisté nedostatky 
ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
 
V Praze dne 21. listopadu 2018 
 
 
 
Vladimír Balaš 


