
Posudek na diplomovou práci na téma 
„Institucionální rozhodčí řízení“

diplomant: Jan Žídek 

1. Aktuálnost (novost) tématu
 Diplomant si za téma své diplomové práce o rozsahu 60 str. vlastního textu zvolil 
problematiku institucionálního rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku. Jde 
nepochybně o téma  aktuální, neboť v poslední době došlo k novelizaci právní úpravy této oblasti v 
České republice a diplomant na tyto změny reaguje a vyslovuje se k nim. Za přínosné též považuji 
srovnání tuzemské a švýcarské právní úpravy, včetně řízení před vybranými stálými rozhodčími 
institucemi.

2. Náročnost tématu
 Téma diplomové práce považuji za náročné s ohledem na hodnotící přístup  k jeho 
zpracování a také s ohledem na nutnost studia značného množství tuzemských i zahraničních 
pramenů souvisejících se zpracovaným tématem.

3. Kritéria a hodnocení práce
 Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do úvodu a pěti kapitol, včetně závěru. Z 
textu diplomové práce dovozuji, že diplomant postupuje od zkoumání obecných a pojmových 
otázek (jako je charakteristika rozhodčího řízení a ADR) přes právní úpravu rozhodčího řízení v 
České republice a ve Švýcarsku až po srovnání rozhodčích řádů vybraných stálých rozhodčích 
institucí v České republice a ve Švýcarsku.

 Z textu předložené diplomové práce dovozuji, že diplomant má o zkoumané problematice 
výborný  přehled, že prostudoval dostatečný  počet titulů tuzemské i zahraniční odborné literatury 
(včetně té nejnovější – 2. komentář k ZRŘ od prof. Bělohlávka), zná příslušnou judikaturu. 
Diplomant prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, o čemž svědčí značný 
počet poznámek. 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 požadované výši.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
 K textu diplomové práce nemám zásadní věcné připomínky vzhledem k tomu, že diplomant 
se mnou průběžně text své diplomové práce konzultoval a tudíž mé připomínky jsou již v textu 
zapracované.

 Otázka k ústní obhajobě: Zda podle jeho názoru novelizace ZRŘ přispěje k příznivějšímu 
pohledu české veřejnosti na tento způsob řešení sporů, zejména v oblasti  spotřebitelských smluv, a 
zda zabrání jeho zneužívání v praxi? 

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

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



V Praze dne 18. listopadu 2012
  
                                                                                                Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.


