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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Rigorózantka se ve své práci zabývá problematikou právního postavení a činností mediátora 

v České republice. Zvolené téma práce je velmi aktuální problematikou, neboť je tomu teprve osm 

let, co nabyl účinnosti zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů (zákon o 

mediaci), a to na základě povinnosti České republiky transformovat Směrnici Evropského 

parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008 o některých aspektech mediace v občanských 

a obchodních věcech, kterým byla provedena novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

a to konkrétně jeho ustanovení § 100 odst. 2. Na základě uvedeného ustanovení občanského 

soudního řádu byla stanovena možnost soudu nařídit stranám první setkání s mediátorem 

v rozsahu tří hodin, a přerušit soudní řízení nejdéle na tři měsíce, a to nejen ve věcech péče o 

nezletilé. Vzdor tomu, že byla problematika mediace zpočátku spíše odbornou veřejností 

přehlížena, stává se aktuálně velmi diskutovaným tématem. Ostatně z dostupných informací 

Ministerstva spravedlnosti vyplývá, že se počty nařízených prvních setkání s mediátorem zvyšují, 

což znamená, že mediace je v aplikační praxi čím dál více využívána.  

  

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

metody 

 

Cílem zvoleného tématu rigorózní práce, jak uvádí autorka v úvodu a závěru své práce, bylo 

poskytnout čtenářům ucelené a podrobné představení činnosti mediátora v rámci mediace, tj. 

v rámci jednoho z možných alternativních způsobů řešení sporů. V tomto směru byly proto na 

autorku kladeny standardní nároky na zpracování kvalifikační práce. Rigorózantka ve své práci, a 

to za pomoci převážně metody deskriptivní, analytické i komparativní, uplatnila jak teoretické 

znalosti získané studiem především odborné literatury a článků, tak praktické zkušenosti.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky rozčleněna 

do osmi kapitol (1. Mediátor – obecné výklady, 2. Práva a povinnosti mediátora, 3. Vybrané 

principy činnosti mediátora, 4. Dohody související s mediací, 5. Odpovědnost mediátora, 6. 

Vybrané otázky platné právní úpravy, 7. Komparace se zahraniční právní úpravou, 8. Úvahy de 

lege ferenda), které se dále člení do konkrétně zaměřených podkapitol. Formální a systematické 

členění práce odpovídá požadavkům kladených na kvalifikační práce tohoto druhu.  

 



  

4. Vyjádření k práci 

 

Práce představuje přehledné, celistvé, kvalitní a osobité dílo, které ve vhodných 

souvislostech využívá v dostatečné míře dosavadní literaturu spolu s autorčinými vlastními 

úvahami a závěry. Za velmi přínosnou a kvalitně zpracovanou považuji kapitolu šestou o 

vybraných otázkách platné právní úpravy (např. otázka odměňování mediátorů, otázka soudem 

nařízeného prvního setkání s mediátorem a kritické zhodnocení jeho vypuštění v navrhovaném 

věcném záměru civilního řádu soudního aj.) a komparativní sedmou kapitolu, ve které autorka 

představuje právní úpravu mediace ve Spolkové republice Německo a na Slovensku.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený v úvodu práce a zopakovaný 

v závěru práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka projevila schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem, generátor shod vykázal shodu do 

5% u celkem 276 dokumentů. V případě kontroly 

Turnitin vykázal generátor shodu v 31%. Jedná se 

však převážně o shodu pouze v názvech kapitol, 

citací a zdrojů.   

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na 

sebe tematicky navazují. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka využila při zpracování práce 

odpovídající počet zdrojů skládající se z odborné 

literatury, odborných publikací, odborných článků a 

velmi omezeně i judikatury soudů. Zdroje jsou 

citovány, poznámkový aparát je jinak uspořádán 

přehledně. Poznámkový aparát čítá 167 poznámek 

pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu ke 

zvolenému tématu a vytyčenému cíli práce 

odpovídající. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je přehledně graficky upravena, grafy i tabulky 

byly využity v souvislosti se statistickým výzkumem 

využívání mediace.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce má dobrou jazykovou a stylistickou úroveň. 

Diplomantka se vyjadřuje v práci věcně a 

srozumitelně. Práce je na odpovídající úrovni. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Autorka ve své práci na str. 66 uvádí, že „institut prvního setkání s mediátorem využívají 

spíše soudci, kteří mají menší nápad, a tím více času k analýze konkrétního případu, zda je ten či 

onen případ vhodný pro mediaci“, a proto nechť se autorka při obhajobě své práce zaměří na 

obecné vymezení kritérií, na základě kterých lze považovat „ten či onen případ“ za vhodný pro 



  

využití institutu prvního setkání s mediátorem ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona                   

č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád.    

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předložená rigorózní práce splňuje požadavky, 

které jsou kladeny na tento druh prací a je proto 

způsobilá k ústní obhajobě.  
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