
Posudek na diplomovou práci na téma 
„Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech 

se zaměřením na mediaci“
diplomantka: Aurélia Ištocyová

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma své diplomové práce o celkovém rozsahu 95 stránek textu zvolila

problematiku, kterou lze i v současné době považovat za aktuální, a to alternativní způsoby řešení
sporů vzniklých ze závazkových poměrů s tím, že se zaměřila na jejich řešení v mediačním řízení a
o ostatních způsobech se zmínila jen okrajově. Trochu více pozornosti však věnovala rozhodčímu
řízení. Je však otázkou, jaký bude další vývoj po skončení celosvětové pandemie Covid-19, zda
nabude důvěryhodnosti a veřejnosti budou více známé výhody ADR (str. 86). 

Předložená diplomová práce je druhou kvalifikační prací na stejné téma, kterou jsem měl
možnost  posuzovat  asi  před  pěti  lety,  která  pak následně byla  následně  úspěšně  obhájena.  Jen
vedoucí diplomové práce byl někdo jiný.

2. Náročnost tématu
Téma posuzované diplomové práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a

analytický přístup k jeho zpracování a také s ohledem na nutnost studia pramenů tuzemských i
zahraničních, včetně příslušné judikatury.

3. Kritéria a hodnocení práce
Jak je zřejmé z textu předložené diplomové práce, je zkoumaná problematika diplomantkou

tématicky rozdělena do deseti kapitol a dále úvodu a závěru. Z textu diplomové práce dovozuji, že
diplomantka postupuje od zkoumání pojmových a obecných otázek (jako je obecná charakteristika
ADR  a  obchodních  závazkových  vztahů)  přes  jednotlivé  druhy  ADR,  otázky  souvisejícími  s
mediace, až po vlastní poznatky z praxe.

Z  textu  předložené  diplomové  práce  dále  dovozuji,  že  diplomantka  má  o  zkoumané
problematice  přehled,  že  prostudovala  dostatečný  počet  titulů  jak  tuzemské,  tak  i  zahraniční
literatury,  příslušné  právní  předpisy,  že  zná  příslušnou judikaturu  (které  však  bylo  poskrovnu).
Diplomantka  prokázala,  že  dokáže  se  získanými  teoretickými  poznatky  pracovat.  Práce  byla
zpracována samostatně a splnila cíl, který si diplomantka před jejím zpracováním stanovila. Je třeba
ocenit i její vlastní závěry, obsažené zejména v kapitole 10.

Úprava textu diplomové práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na požadované výši,
přestože překlepy se najdou (např. na str. 88 „poznakty“ nebo „ložení“ místo „složení“). Na str. 81
uvedená Newyorská úmluva není o „vymahatelnosti“, ale o „výkonu“. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K předloženému textu nemám žádné zvláštní věcné připomínky, ty jsem měl k předchozímu

textu.  Oproti  původnímu  textu  nezvýšila  diplomantka  počet  uváděných  judikátů,  a  také  se
neobjevilo mnoho nové literatury.



Otázka k ústní obhajobě: Je rozhodce oprávněn nařídit nebo doporučit stranám jako soudce
obecného soudu zahájení mediačního řízení před mediátorem? 

5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou, odpovídající stanoveným požadavkům,

a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.   

6. Navržený kvalifikační stupeň
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.

V Praze dne 17. dubna 2020 

  
                                                                                               Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.


