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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Rigorózantkou zvolené téma mediace patří mezi tradiční rozpracování jedné z metod 

alternativního řešení sporů (ADR), i když vhodný způsob zapojení mediace do řešení 

civilních sporů je složitou záležitostí. Optimální model, a to nejen v české právní úpravě, 

se neustále hledá. Proto zpracování tématu v daném druhu kvalifikační práce lze považovat 

za vhodné, neboť se jedná o problematiku aktuální. 

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

metody 

Co do náročnosti téma předpokládá dobrou orientaci rigorózantky nejen v oblasti ADR, a 

zejména pak v mediaci samotné, ale rovněž v civilním procesu jako takovém, protože při 

řešení sporů prostřednictvím mediace je nutné brát ohled nejen na zájem státu na 

odbřemenění soudů, ale také na zájmy účastníků a na zásady ovládající civilní sporné 

řízení. Se zvoleným tématem se rigorózantka jak z pohledu teoretických znalostí, 

vstupních údajů, tak jejich zpracování a použitých metod práce vypořádala zdárně. 

K použitým zdrojům uvádím, že rigorózantka vyšla z dostupné literatury, z většího 

množství internetových zdrojů (srov. tyto zdroje uvedené na str. 144 až 146), a dále 

z právních předpisů. Zahraniční literatura (s výjimkou cizojazyčných internetových 

zdrojů), ani judikatura použita nebyla. Co do metodologie konstatuji, že rigorózantka 

pracovala především prostřednictvím rozborně-popisné metody, a i když byla podkap. 1.2. 

označena jako „Cíle a metody práce“, byla v ní metodologie pouze naznačena (konkrétně 

na str. 11 a 12 v odstavci vztahujícím se ke druhé kapitole).  

3. Formální a systematické členění práce 

Po formální stránce práce odpovídá stanoveným požadavkům. Práce je systematicky 

strukturována celkem do osmi (8) kapitol a dalších podkapitol, do kterých rigorózantka 

číselně zařadila rovněž Úvod (str. 8 až 12), Závěr (str. 137 až 140), a nikoliv již s číselným 

označením Seznam použitých zdrojů (str. 141 a násl.) a oba jazykové Abstrakty včetně 

klíčových slov (str. 149 a násl.). Zvolenou strukturu lze aprobovat, neboť ta umožnila 

rigorózantce postupovat od zasazení zkoumané problematiky do kontextu civilního 

soudního řízení (kap. 2, str. 13 a násl.), přes vymezení historických souvislostí a současné 

právní úpravy mediace (kap. 3., str. 37 a násl.), k analýze cílů, principů, základních směrů 

a oblastí využití mediace (kap. 4., str. 58 a násl.), dále rozboru osoby mediátora a 

mediačního procesu (kap. 5., str. 94 a násl.), konfliktů a emocí v mediaci (kap. 6., str. 119 

a násl.), až po analýzu mediace v členských zemích EU (kap. 7., str. 129 až 136). Struktura 



  

práce je takto adekvátní, lze ji hodnotit jako přiměřenou a přehlednou, když jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují. Za pozitivní hodnotím učiněné shrnutí každé kapitoly, i 

když je toto v zásadě vždy stručné, na druhou stranu však přehledné. Zpracování obsahu 

práce přes zvolenou strukturu a za použití základních metod práce umožnilo rigorózantce 

postupně dospět ke stanovenému cíli/cílům práce (jak jsou výslovně vymezeny v Úvodu na 

str. 11 včetně dílčích cílů uvedených v jednotlivých kapitolách). 

4. Vyjádření k práci 

Rigorózní práce je vyjma Úvodu a Závěru (označené jako kap. 1. a kap. 8) složena 

z dalších šesti (6) kapitol, které jsou vnitřně dále strukturované do podkapitol a dalšího 

členění textu práce. Cíle práce byly rigorózantkou v celku naplněny, vycházím-li z jejich 

výslovného stanovení v Úvodu práce, a dále pak v jednotlivých kapitolách (cíl stanovený 

v Úvodu na str. 11 cit. „cílem této práce je zpracovat přehled a předložit souhrnné 

informace o právní úpravě mediace a způsobu provádění mediačního procesu, a to jak 

v kontextu právního řádu České republiky, tak v kontextu práva Evropské unie“). Na str. 

20 práce si jen dovolím poznámku, že rigoróznatka použila hned v první větě množné 

číslo, jako kdyby byla práce zpracována kolektivem autorů. To není jistě správné, buďto 

rigorózantka měla gramaticky postupovat při psaní textu v jednotném čísle, příp. pak ve 

třetí osobě srov. „Práce se zaměřuje…“ atp. K obsahu práce nemám prakticky co vytknout, 

text je psán přehledně a srozumitelně, bez věcných nesprávností. Nicméně rozbor 

jednotlivých metod ADR provedený na str. 20 až 35 je takto rozpracován bez potřebných 

souvislostí s tématem práce. Zde by bylo možné očekávat spíše provedené srovnání, 

představení jednotlivých rozdílů mediace k jiným způsobům alternativního řešení civilních 

sporů. Právní úprava mediace jak v právu EU, tak v ČR je přiléhavá, a je správné, že byla 

rigorózantkou na str. 37 až 51 vymezena (srov. podkap. 3.1. a 3.2.). Naopak právní úprava 

mediace v trestních věcech má v ČR jiný účel, proto hodnotím kap. 3.3. jako poměrně 

nadbytečnou. Silnou stránkou práce je kap. 4. (na str. 58 a násl.), kde se rigoróznatka 

postupně věnovala cílům mediace a jejím základním principům (srov. podkap. 4.1., str. 58 

a násl.), dále vstupu do mediace (srov. podkap. 4.2., str. 64 a násl.), základním mediačním 

stylům (srov. podkap. 4.3., str. 67 a násl.), oblastem využití mediace (srov. podkap. 4.4., 

str. 72 a násl.) a výhodám, či nevýhodám mediace (srov. podkap. 4.5., str. 87 a násl.). 

K tomu mám jen dílčí připomínku k označení sub kapitoly 4.4.3. jako „Občanské spory“, 

když přesněji, i dle textu práce, by mělo být „Civilní spory“ (vždyť právě pod ně lze 

vztáhnout spory pracovní, rodinné atp.). Rovněž tak se lze domnívat, že byť rigoróznatka 

na str. 87 uvádí jako výhodu mediace nižší náklady, nelze vždy jednoznačně říct, že 

náklady spojené s mediací budou nižší než náklady, které by strany vynaložily 

v souvislosti se soudním řízením; odměna mediátora totiž tyto náklady může převyšovat, 

když to jednoznačně vyloučit nelze (srov. sub kap. 4.5.3. na str. 89). V dalším textu se pak 

rigorózantka zabývá jak osobou mediátora, tak samotným mediačním procesem (kap. 5, 

str. 94 až 118), dále pak konflikty a emocemi v mediaci (kap. 6, str. 119 až 128), a konečně 

srovnáním mediace v členských zemích EU (kap. 7, str. 129 a násl.). Dané části jsou 

zpracovány pečlivě, když je vycházeno ze závěrů použitých zdrojů. Závěr práce na str. 137 

a násl. je obohacen úvahami rigoróznatky de lege ferenda, kde pozornost byla zaměřena 

především na souvislosti s věcným záměrem Civilního řádu soudního (CŘS), který byl 

Ministerstvem spravedlnosti zveřejněn v roce 2017, ale dále byly také nabídnuty skromné 

úvahy např. ke vzniku profesní komory mediátorů, ke vzniku mediačních center coby 

právnickách osob zajišťujících výkon mediace, či úpravy tzv. povinné mediace. Lze je 

v souhrnu označit za inspirativní, i když např. možnost zvážení finanční motivace při 

využití mediace by zasluhovalo další argumenty. Netradiční Závěrečné slovo na str. 140 je 



  

obsahově v zásadě správné, když rigoróznatka projevuje smysl pro zevšeobecnění 

zpracované problematiky mediace jako alternativního způsobu řešení soukr. sporů. 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Jednotlivé cíle práce jsou uvedeny v čl. 4. tohoto 

posudku. Hodnocená práce splnila cíle, které si 

rigorózantka takto pregnantně (jak v Úvodu práce, 

tak v rámci jednotlivých kapitol) vytyčila.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorózantka při zpracování zvolené problematiky 

prokázal samostatnost při tvůrčí činnosti, ke 

které využila dostupné zdroje. Při tvorbě textu bylo 

postupováno lege artis. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je adekvátní, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazuji, práce je vhodně 

strukturovaná a tvoří kompaktní celek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Při práci se zdroji rigorózantka vyšla z rozsáhlého 

seznamu (srov. str. 141 a násl.), nicméně lze 

postrádat cizojazyčnou odbornou literaturu (přitom 

tématicky je možné se inspirovat např. německou 

právní úpravou, či úpravou ve Spojených státech 

amerických). Citační norma byla dodržena. Celkově 

však uzavírám, že práce se zdroji je takto ještě 

adekvátní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Rigoróznat téma zpracoval zdařile a vyčerpal jej 

způsobem, který odpovídá požadavkům 

kladeným na tento druh kvalifikačních prací. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je adekvátní (text je na str. 

90 obohacen tabulkou). 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se nevyskytují gramatické nebo pravopisné 

chyby. Jazyková a stylistická stránka práce je tak 

na odpovídající úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě práce by se rigorózantka mohla zaměřit na motivaci účastníků konfliktu 

k využití mediace.  

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na rigorózní práce v daném oboru.  

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce.  

 

 

V Praze dne 21. 09. 2020 

 
_________________________ 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent 


