
Hodnocení diplomové práce na téma 
„Právní postavení rozhodce“
diplomant: Dalibor Koman

1. Aktuálnost (novost) tématu
 Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 61 str. zvolil problematiku právního 
postavení rozhodce jako rozhodujícího prvku každého rozhodčího řízení. Jde nepochybně o téma 
aktuální s ohledem na novou právní úpravu rozhodčího řízení v České republice, a to nejen v oblasti 
rozhodování spotřebitelských sporů. Diplomant poukazuje i na nedostatky, které nová právní úprava 
přinesla.

2. Náročnost tématu
 Téma diplomové práce považuji za náročné s ohledem na hodnotící přístup  k jeho 
zpracování a také s ohledem na nutnost studia zahraničních pramenů, jejichž počet považuji za 
dostatečný.

3. Kritéria a hodnocení práce
 Vlastní text zkoumané problematiky je tématicky  rozdělen do čtyř kapitol, včetně úvodu a 
závěru. Z textu diplomové práce dovozuji, že diplomant postupuje od zkoumání obecných a 
pojmových otázek (jako je lex arbitri a jednotlivé teorie týkající se charakteru rozhodčího řízení), 
přes jednotlivé náležitosti týkající se osoby rozhodce po novou úpravu v novém zákoně o 
mezinárodním právu soukromém.

 Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomant má o zkoumané 
problematice dobrý  přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční odborné 
literatury i judikatury. Diplomant prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, 
o čemž svědčí značný  počet poznámek v textu práce. Práce byla zpracována samostatně a splnila 
cíl, který si diplomant před jejím zpracováním stanovil. Oceňuji vlastní názory diplomanta. Úprava 
práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na odpovídající výši.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
 K textu diplomové práce nemám zásadní věcné připomínky, neboť ty byly uplatněny  v 
průběhu jejího vytváření. 

 Otázka k ústní obhajobě: Jak by diplomant řešil problém zrušení části páté zákona o 
rozhodčím řízení, pakliže by nedošlo k nápravě do účinnosti nového zákona o mezinárodním právu 
soukromém? 

5. Doporučení práce k obhajobě
 Předloženou diplomovou práci považuji za velmi zdařilou, odpovídající stanoveným 
nárokům, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený kvalifikační stupeň
 Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.

V Praze dne 7. dubna 2013
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