
Posudek konzultantky 

na rigorózní práci Mgr. Moniky Klucové na téma: 

Mediace jako alternativní způsob řešení soukromoprávních sporů 

 

Autorka předkládá k hodnocení práci o  deklarovaném rozsahu znaků. Práce obsahuje 

všechny stanovené povinné přílohy a náležitosti. 

K volbě tématu: 

Autorka zvolila za předmět svého zkoumání poměrně obecné a často zpracovávané téma. Téma 

není  nijak podrobněji zaměřeno. Obecné zaměření může vést k popisnosti zpracování. Do jaké 

míry se autorce podařilo tomuto úskalí vyhnout bude mj. obsahem níže uvedeného hodnocení. 

K systematickému rozvržení textu: 

Autorka text rozvrhla v zásadě správně a logicky. V úvodu zamýšlela naznačit svůj záměr a 

metodologický přístup.  Namísto metod zpracování tématu však autorka popisuje obsah 

jednotlivých kapitol. Rovněž cíl není vymezen adekvátním způsobem. Autorka zamýšlí jen 

„…poskytnout souhrnné informace…“.V následující kapitole se autorka věnuje obecně jak 

soudnímu řešení sporů, tak rekapitulaci jednotlivých metod alternativního řešení sporů, včetně 

postupů upravených ve zvláštních předpisech pro spotřebitelské spory. Při kategorizaci 

jednotlivých typů mimosoudního řešení sporů postrádám zahraniční zdroje.  Podrobněji a 

zasvěceněji je naopak rozpracována konciliace, resp. její vztah k mediaci. Následuje kapitola 

věnovaná již  mediaci, resp. nejprve její historii a právní úpravě. V názvu je zmíněna též historie 

mediace, té  však věnuje autorka jen  velice stručný výklad.  Čtvrtá kapitola se zabývá mj. 

principy, směry a využitím mediace.  Pátá kapitola je věnována zejména osobě mediátora a 

mediačnímu procesu.   Lze ocenit výklady ohledně důsledků pasivity stran pro promlčení ve 

smyslu § 647 OZ, zařazení tabulek využívání institutu setkání s mediátorem podle § 100 odst. 

2 OSŘ anebo argumentaci proti opuštění tohoto institutu v návrhu nových procesních pravidel.  

Na s. 73 autorka zmiňuje (jakožto vhodný předmět mediace) jednání dědiců o vypořádání 

dědických podílů. V rámci ústní obhajoby by mohla autorka doplnit a rozebrat (možnou) účast 

správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti v takové mediaci a význam autonomie vůle 

zůstavitele.   Následující kapitola je zaměřena na psychologické rozbory konfliktů, mj. na 

kritéria jejich rozlišování atp. Předposlední kapitola připomíná právní úpravu mediace v rámci 



EU. Zde se  nekomparují odlišnosti jednotlivých právních řádů, ale autorka jen rekapituluje 

hodnocení implementace  Směrnice o mediaci.  Práci pak uzavírá autorčina závěrečná úvaha. 

 

Závěr: 

Předložená práce ještě splňuje nároky kladené na tento druh prací. Je svou povahou  – až na 

uvedené výjimky -   pouhým popisem zadané matérie. Autorčiny výklady jsou však v zásadě 

kompetentní a neobsahují věcná pochybení. Proto práci d o p o r u č u j i k ústní obhajobě. 

V Praze dne 24.9.2020 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

Konzultantka rigorózní práce   

 


