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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomantka se ve své práci se zabývá navýsost aktuálním tématem. Transparetnost rozhodčího řízení 

je tématem, které se v současné době diskutuje zejména v souvislosti s řešením investičních sporů v 

rámci ICSID, stejně jako v pracovních skupinách UNCITRAL. Obě diskuse navíc navazují na již 

uzavřenou diskusi, která probíhala na půdě WTO a NAFTA. Zdá se však, že stávající představy 

některých států o transparentnosti jdou výrazně nad rámec toho, co je považováno za dostačující ve 

WTO a blíží se tak pojetí, které se prosadilo v NAFTA. Obdobný tlak na transparentnost se  některých 

státech začíná projevovat i mezinárodní obchodní arbitráži. Autorka práce srovnává různé druhy 

rozhodčího řízení a snaží se analyzovat, v jakém typu arbitráže je transparentnost vhodnou zásadou, 

stejně jako jaký rozsah transparentnosti postačuje ke splnění základního požadavku na spravedlivý 

proces a vyváženou ochranu veřejných a soukromých zájmů. 

Práce se skládá ze šesti částí, v úvodu autorka definuje základní cíl práce a zabývá se 

terminologickými otázkami, v první kapitole pojednává o koncepci důvěrnosti rozhodčího řízení v 

kontrapunktu k transparentnosti, druhá kapitola porovnává soudní řízení s řízením rozhodčím právě z 

ohledem na základní předmět zkoumání, třetí kapitola, která je nepochybně jádrem práce, pojednává o 

transparentnosti v investičních sporech a porovnává režimy transparentnosti v arbitráži podle pravidel 

ICSID a ve sporech v rámci NAFTA a čtvrtá kapitola komparuje různé přístupy k transparentnosti v 

mezinárodní obchodní arbitráži, závěr přehledně syntetizuje analyzované poznatky. 

  

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních sekundárních 

informačních zdrojů, zejména monografií a odborných článků, zejména. Téma vyžadovalo rovněž 

důkladné seznámení se se zdroji primárními, ať už s relevantní smluvní úpravou, s rozhodnutími 

národních soudů a stejně tak i s procesními rozhodnutími mezinárodních rozhodčích tribunálů stejně a 

quasi judiciálních orgánů na mezinárodní úrovni. Diplomantka tento úkol zvládla bez sebemenšího 

zaváhání, i když je nutno podotknout, že svoji práci měla poněkud snazší tím, že práci předkládá v 



rodném jazyce a neměla problémy s hledáním odpovídající slovenské odborné terminologie ani z 

překlady obecně. Pochopitelně, že s výhradou anglického resumé.  

 

3. Hodnocení práce: 

 

Je zjevné, že práce nemůže vždy zabíhat do příliš velkých prodrobností a že by každá z dílčích analýz 

mohla podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je podaný přehled 

zpracován docela pečlivě a srozumitelně. Celkově práci hodnotím kladně, diplomantka prokazuje, že 

je schopna zorientovat se v poměrně komplexní problematice a zpracovat ji srozumitelným způsobem. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s citovanými 

primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se drží zvolené struktury a 

práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně.  

 

5. Doporučení: 

 

Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Jaké jsou zásadní limity transparentnosti v rozhodčím řízení a jaké jsou naopak výhody 

transparentnosti v rozhodovacím procesu. 

Zhodnoťte stručně připravovaný návrh na transparentnost rozhodčího řízeno v investičních sporech 

pole pravidel UNCITRAL. 
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