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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Mimosoudní řešení sporů patří k trvale aktuálním institutům právního řádu. Právní řád 
České republiky  upravuje jen některé z forem mimosoudního řešení sporů. 
 

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

použité metody 
 
Právní řád České republiky neupravuje všechny formy mimosoudního řešení sporů a 
proto je  diplomové zadání relativně náročné.  Dvě hlavní formy mimosoudního řešení 
spor pak lze pojmout popisně anebo učinit jejich hlubší analýzy. Do jaké míry se 
autorce podařilo překročit rámec popisu bude předmětem dalšího hodnocení. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z hledisek formálních hodnotím práci kladně. Systematika práce je   logická, věcně 
správná a text působí přehledně. Jednotlivým částem tématu se autorka věnuje 
v přiměřených proporcích. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
Autorka se, po stručných obecných výkladech, soustřeďuje na dvě formy 
mimosoudního řešení sporů, tj. na mediaci a na rozhodčí řízení, přičemž nepoměrně 
větší část práce je věnována, a to  důvodně,  rozhodčímu řízení.   
Jak autorka v úvodu své práce ostatně sama podotýká, mají metody mimosoudního 
řízení budoucnost mj. i s ohledem na průměrné délky řízení v civilních sporech. To 
však není jediný faktor, z něhož lze vyvozovat důvody pro častější využití těchto forem.  
Při výkladech o zakotvení prvků ADR v platné právní úpravě opomněla autorka uvést 
ust. §  273 odst.2  písm. a). V části práce věnované mediaci  autorka postupně rozebírá 
její znaky, právní úpravu a průběh. V následující části věnované rozhodčímu řízení, pak 
s ohledem na povahu zkoumaného institutu, činí autorka výklady k pojmu, právní 
úpravě, průběhu, vztahu obecných soudů a rozhodčího řízení a uznávání a výkonu 
rozhodčích nálezů v českém, resp. v mezinárodním právu. 
Práce je kvalifikovaným popisem zkoumaných institutů. Mimo rámec popisu se autorka 
pouští je výjimečně. Judikatura, ač je zmiňována v seznamu použitých pramenů na str. 
52,  v práci citována není. 
V rámci ústní obhajoby by se autorka mohla vyjádřit k otázce event. přezkumu řízení o 
zrušení rozhodčího nálezu Ústavním soudem České republiky.  
   
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Autorka téma v zásadě vyčerpala. 



Samostatnost při zpracování 
tématu 

 Téma je zpracováno na základě řádně citovaného 
okruhu relevantních pramenů. 

Logická stavba práce Práce je logickou a věcně správnou systematiku. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Literární prameny jsou citovány řádně, jsou využita 
i cizojazyčná díla. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka zůstává u popisu, nicméně jde o popis 
kvalifikovaný. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je graficky kvalitní. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Viz sub.4. 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
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