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Abstrakt
Má rigorózní práce na téma „Mediace jako alternativní způsob řešení sporů“ reflektuje
účinnou právní úpravu mediace v právním řádu České republiky a tuto dále podrobuje analýze a
následné kritice. Je možné konstatovat, že institut mediace a jeho využití v praxi existuje ve
společnosti již od nepaměti, avšak dlužno podotknout, že do povědomí moderní společnosti se
tento institut dostává až v souvislosti s legislativní úpravou mediace v MedZák, který
implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, o některých aspektech
mediace v občanských a obchodních věcech. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k podpoře
této alternativy a k cílenému využití služeb mediace. S ohledem na výše uvedené je účelem
rigorózní práce podrobné zhodnocení, zda je současná právní úprava mediace v českém právním
řádu efektivní či nikoli a zároveň na základě provedeného zkoumání práce navrhuje odstranění
aplikačních a interpretačních problémů, které právní úprava obsahuje.
Práce je členěna do kapitol logicky na sebe navazujících, přičemž každá z nich se zabývá
dílčí premisou a rozličnými dílčími otázkami, které následně v souhrnu stanoví závěrečnou
kritiku a odpověď na výše uvedenou hypotézu. Na tomto místě je třeba uvést, že se práce zabývá
také samotným pojmem mediace, když se jedná o institut, který nabízí alternativu k soudnímu a
jinému řízení ve vztahu k vyřešení sporu mezi účastníky za pomocí třetí nestranné osoby, dále
historií mediace v kontextu zahraniční právní úpravy, osobou mediátora, na kterého jsou kladeny
specifické požadavky, ale především samotným procesem mediace dle MedZák, který práce
podrobuje podrobné analýze. Pro širší uchopení tohoto institutu rigorózní práce dále zařazuje i
komparaci se zahraniční právní úpravou s důrazem na francouzský právní řád. V neposlední řadě
je nedílnou součástí práce kapitola, která obsahuje návrhy de lege ferenda. V předmětné kapitole
práce nabízí závěrečná stanoviska, přičemž reflektuje výzkumnou otázku a s pomocí návrhů
legislativních změn odpovídá na stanovenou hypotézu.
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