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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je klasické, ale stále vysoce aktuální, z pohledu srovnání soudního řízení, rozhodčího 

řízení a investiční arbitráže nebylo dosud v české literatuře zpracováno. 

 

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

metody 

Téma je poměrně náročné, tak jako mezinárodní procesní právo obecně, autor vychází 

z širokého záběru české i zahraniční literatury a judikatury. Autor ke své analýze, komparaci 

a syntéze rovněž využil zahraničních studijních pobytů v řadě států, jejichž úpravu popisuje. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Disertace je rozdělena do sedmi částí, dále podrobně rozčleněných, z nichž první je Úvodem 

a poslední je Závěrem. První kapitola uvádí základní pojmy – mezinárodní rozhodčí řízení 

a iura novit curia, a to v řízení soudním, rozhodčím a v investiční arbitráži. V Úvodu autor 

nastiňuje čtyři hypotézy, jimž se postupně věnuje a jejichž řešení souhrnně formuluje 

v Závěru své práce.  První hypotéza se ptá, zda národní úpravy a praxe rozhodčího řízení 

odrážejí pojetí civilního soudního řízení (rozdílný přístup civil law a common law) – autor 

dochází k závěru, že bližší korelace je spíše výjimečná. Druhá, navazující hypotéza se 

soustředila na otázku, zda existuje jednotný přístup k aplikaci zásady iura novit curia: autor 

uzavírá, že jde o jistý hybridní přístup, přizpůsobený především efektivitě rozhodčího řízení. 

Třetí hypotéza se zaměřila na otázku, zda mohou soudy uplatnění zásady iura novit curia 

jakkoliv vynucovat – tu zodpovídá autor negativně z důvodu zákazu věcného přezkumu 

rozhodčího nálezu. Čtvrtá hypotéza míří na specifika investiční arbitráže, zda odůvodňují 

odlišný přístup k zásadě iura novit curia ve srovnání s obchodní arbitráží. Tato hypotéza se 

potvrdila. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr práce byl splněn, byla předložena práce mimořádně kvalitní a originální. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zcela originální, protokol o kontrole na 

plagiáty uvádí nejvyšší míru podobnosti 6 %. 

Logická stavba práce Práce je vhodně rozčleněna a systematicky 

uspořádána, postupuje od obecného ke zvláštnímu. 



  

Stanoví na počátku čtyři hypotézy, které v Závěru 

zodpovídá. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor čerpal z bohaté literatury a judikatury 

tuzemské i zahraniční, citace odpovídají standardům. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza je výborná. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá normativům kladeným na 

disertační práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je vysoká. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jako školitelka mám dva dotazy, které by mohly být zodpovězeny při ústní obhajobě práce. 

1. V kapitole 5. je uvedena zásada iura novit curia v praxi rozhodčího řízení ve 

vybraných státech, ve srovnání však chybí Česká republika. Autor by se měl k této 

otázce stručně vyjádřit, i když jsem si vědoma toho, že zdroje jsou velmi omezené a 

rozhodčí nálezy nejsou většinou publikovány. 

2. Autor prozkoumal řadu publikací, judikátů i zahraničních právních úprav: spatřuje 

přece jen nějaký obecný trend v náhledu rozhodců na princip iura novit curia? 

 

Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů byla splněna, a to v několika publikacích. 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci plně doporučuji k obhajobě před 

příslušnou komisí pro obhajobu disertační 

práce. 

 

 

V Praze dne 27.6.2019 

 
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. DSc. 
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