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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma postavení národních soudů v mezinárodní obchodní arbitráži je tématem aktuálním. 
Neustále je třeba zkoumat a vzdělávat v oblasti nezávislosti arbitráže a uvědomovat si její 
limity a též důsledky zásahů státních soudů do alternativního řešení sporů. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody): 

Téma je poměrně náročné, vzhledem k nutnosti srovnávat různé úpravy, včetně zahraničních 
zdrojů. 

3. Kritéria hodnocení práce:

A. Splnění cíle práce

Diplomant si dal za hlavní cíl „objasnit  podstatu a funkci těchto zásahů (pozn. oponenta: 
zásahů státních soudů do nezávislosti arbitráže), vysvětlit jejich nezbytnost a upozornit na 
možná rizika s nimi spojená“ (str. 8). I přes určitou popisnost v některých částech práce byl 
tento cíl naplněn. 

B. Samostatnost při zpracování tématu

Práce obsahuje dostatečný  projev samostatného myšlení a na mnoha místech je na základě 
předchozí analýzy vyjádřen vlastní názor.

C. Logická stavba práce

Práce má logické a přehledné členění.

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací
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Diplomant využil při zpracování dostatečné množství literatury (včetně rozsáhlé zahraniční) 
pro diplomovou práci, vedle toho i značné množství judikátů a právních pramenů, včetně 
zahraničních.

E. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)

Hloubka analýz obsažených v předložené práci odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 
Především analýzy související s plněním hlavního cíle této diplomové práce jsou zdařilé a 
závěry z nich vyvozené jsou hodnotné a přínosné. 

F. Úprava práce (text, grafy, tabulky)

Práce je pečlivě připravená se standardní úpravou; bez grafů a tabulek.

G. Jazyková a stylistická úroveň

Jazyková a stylistická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce.

4. Případné další vyjádření k práci:

Bez vyjádření.

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

Jaký  význam může mít volba sudiště v mezinárodní obchodní arbitráži z hlediska možného 
vlivu národního soudu?

Považujete mezinárodní obchodní arbitráž  za vhodný způsob řešení sporů (především 
z hlediska současného stavu, trendů a směřování řešení sporů)?

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň:

I přes částečnou popisnost, která je ovšem v kontextu tohoto tématu nevyhnutelná, jde o 
vydařenou diplomovou práci, kterou doporučuji k obhajobě a předběžně ji navrhuji 
klasifikovat stupněm „výborně“.

V Praze dne 27.6.2013

        JUDr. Lukáš Klee, Ph.D. 
        oponent diplomové práce
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