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Předložená diplomová práce (rozsah 113 stran, uzavření rukopisu v roce 2020, zřejmě 19. 3., 
ale přesné datum není z práce seznatelné) uchazeče Mgr. Daniela Purkerta „Dokazování v 
mezinárodním rozhodčím řízení“ splňuje podmínky stanovené v čl. 49 odst. 3 písm. a) – f) 
Opatření děkana č. 17/2017, diplomovou práci proto doporučuji uznat jako rigorózní práci. 

Níže uvádím podrobněji posouzení práce a důvody, které mě k tomuto závěru vedou. 

I. Aktuálnost a náročnost tématu, použité metody 

Zvolené téma je nepochybně aktuální, neboť mezinárodní rozhodčí řízení stále patří mezi 
nejvyhledávanější způsob řešení přeshraničních sporů mezi podnikateli. V důsledku pandemie 
COVID-19 a související ekonomické krize se dá očekávat další nárůst tohoto typu sporů, v 
nichž běžně vyvstávají otázky, jimiž se uchazeč ve své práci zabývá. Téma dokazování patří 
mezi témata nejdiskutovanější a pro různost názorů a přístupů také mezi jedna z nejnáročnějších 
témat na zpracování. Autor pro řádné zpracování tohoto tématu musí pracovat komparativně a 
využívat v široké míře zahraničních zdrojů a pracovat s cizojazyčnými texty. Autor tak ve své 
práci činí, přičemž pracuje s aktuálními prameny, práce je z r. 2020, rozhodně tedy její obsah 
nelze považovat za zastaralý (čl. 49 odst. 3 písm. e) výše citovaného opatření děkana). 

Autor zdařile kombinuje několik metod práce, svůj prostor dostává jak metoda popisná, tak 
metoda analytická. Nicméně dominantní roli hraje metoda komparativní, na níž je práce 
postavena, neboť je pojata jako srovnání přístupů k dokazování v rozhodčím řízení v několika 
různých právních systémech a jejich reflexe v nadnárodním soft law, jakým jsou IBA pravidla 
dokazování. Oceňuji metodologickou konzistenci, kdy autor u tří primárně srovnávaných 
jurisdikcí (ČR, Německo a Anglie/Wales/Severní Irsko) vždy důsledně popisuje a hodnotí tyto 
oblasti: vybrané zásady rozhodčího řízení, postup v řízení, dokazování a důkazní prostředky. 
Práce v tomto pojetí zpracování představuje vysoký nadstandard oproti běžným diplomovým 
pracím a odpovídá minimálně standardu očekávaném od práce rigorózní. 

II. Formální a systematické členění práce  

Práce je přehledně členěna do úvodu, šesti věcných kapitol a závěru, celkem na 113 stranách 
textu. Svým rozsahem odpovídá požadavku čl. 49 odst. 3 písm. c) výše citovaného opatření 
děkana. Názvy kapitol jsou výstižné, řazení i struktura textu jsou také vhodně zvoleny. Z mého 
pohledu by bylo vhodné, pokud by na konci každé věcné kapitoly (2, 3, 4) bylo alespoň stručné 
shrnutí učiněných závěrů a poznatků. Není to nicméně zásadní nedostatek, který je navíc 
výrazně kompenzován skutečností, že autor kapitolu 5 pojal jako kapitolu shrnující učiněná 
komparativní pozorování, když shrnuje znaky společné a naopak znaky odlišující jmenované 
zkoumané jurisdikce. V kapitole 6 věnované IBA pravidlům dokazování pak dílčí shrnutí 
obsaženo je (část 6.4). Závěrečná kapitola následně řádně shrnuje poznatky v práci učiněné. 



III. Kritéria hodnocení práce 

Autor si dal za cíl srovnat přístupy k dokazování v rozhodčím řízení ve vybraných zemích 
kontinentálního právního systému (ČR, Německo) a systému Common Law 
(Anglie/Wales/Severní Irsko) a ověřit, zda použití IBA pravidel pro dokazování může vést ke 
zmírnění odlišností a „střetů“ mezi uvedenými právními systémy (srov. zejména část 1.2 práce). 
Takto vytyčeného cíle se zhostil velmi dobře, když pečlivě a metodologicky konzistentně (viz 
část I. mého posudku výše) posoudil nejdříve jednotlivé právní úpravy vybraných zemích 
(kapitoly 2-4), následně takto učiněné poznatky shrnul, aby je poté konfrontoval s analýzou 
IBA pravidel pro dokazování, učiněnou v kapitole 6. S autorovým závěrem (s. 99), že IBA 
pravidla nepředstavují jakási hybridní pravidla akceptovaná oběma právními systémy, nýbrž že 
střety mezi nimi mírní nepřímo prostřednictvím důrazu na komunikaci a zjišťování postojů 
stran, se ztotožňuji. 

Autor vychází z velkého množství (jenom monografií je 52) českých i zahraničních pramenů a 
judikatury, oceňuji zejména, že ve velké míře reflektuje také aktuální judikaturu českého 
Nejvyššího soudu, což bohužel nebývá u diplomových prací (minimálně v takovémto rozsahu) 
vždy zvykem. I v tomto tedy diplomová práce odpovídá požadavkům kladeným na práci 
rigorózní. Poznámkový aparát je bohatý a je zpracován v souladu s citačními standardy. 
Výhradu bych měl pouze k větě na s. 38, kde autor konstatuje, že „zahraniční literatura často 
udává, že ...“, ale toto tvrzení neopírá o žádnou citaci této zahraniční literatury. 

Práce je zpracována na velmi dobré stylistické úrovni, jazyk je odborně na výši, autor 
prokazuje, že umí s právním jazykem a terminologií správně nakládat. Přes relativně velký 
rozsah textu jsem neidentifikoval žádné významné gramatické nedostatky a jen minimální 
výskyt překlepů (např. „rozhodčím“ místo „rozhodčí“ na s. 30). Doporučil bych nicméně 
autorovi v českém textu více používat české pojmy místo některých obratů připomínajících 
doslovný překlad z anglického zdroje - např. judicial assistence je jistě lepší překládat a 
používat v daném kontextu jako „součinnost soudů“ než „soudní asistence“ (srov. např. s. 97). 

IV. Případná další vyjádření k práci 

Nad rámec výše uvedeného mám pouze drobnou poznámku k autorově tvrzení na s. 17 práce, 
kdy uvádí, že se v praxi „zřídkakdy stává, že by strany jazyk řízení sjednaly již v samotné 
rozhodčí smlouvě.“ Toto tvrzení neopírá o žádný zdroj a má vlastní dlouhodobá praktická 
zkušenost podporuje závěr přesně opačný, a to že v doložkách v mezinárodním rozhodčím 
řízení je jazyk arbitráže sjednáván zcela pravidelně, přičemž zpravidla je jím angličtina. 
Popravdě si nepamatuji na případ mezinárodního rozhodčího řízení z mé praxe, kdy by jazyk 
nebyl v rozhodčí smlouvě sjednán. Tento dílčí nesouhlas nicméně nemá vliv na mé celkové 
hodnocení předložené práce. 

V. Doporučení práce k obhajobě 

Posuzovaná práce je na výborné úrovni, splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a dle 
mého názoru naplňuje kritéria požadovaná čl. 49 odst. 3 výše citovaného opatření děkana, a 



proto ji, jak výše uvedeno, doporučuji k uznání a navrhuji, aby po úspěšném vykonání rigorózní 
zkoušky byl Mgr. Danielu Purkertovi přiznán akademický titul JUDr. 

 

V Praze dne 11. dubna 2021, aktualizováno o podrobnější zdůvodnění dne 20. 4. 2021. 

 

 

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 


