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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky 

Autorka předložené diplomové práce si vybrala ke zpracování tematiku práva na spravedlivý 

proces v komparativním pohledu arbitrážní a lidskoprávní judikatury. Právo na spravedlivý 

proces je problematikou, která je dlouhodobým předmětem zájmu doktríny mezinárodního 

práva ve všech jejich aspektech. Tento fakt je reflektován i v množství výstupů, které k této 

tematice existují. Její mimořádná relevance, ale také množství aspektů, které zahrnuje, ji 

neumožňuje považovat za vyčerpanou. Autorka se rozhodla pro specifický pohled na právo na 

spravedlivý proces, a to v kontextu mezinárodní arbitráže. Autorka si zvolila téma bezesporu 

vhodné pro zpracování v rámci diplomové práce. Zároveň lze podotknout, že se nejedná o 

téma lehké na zpracování. Naopak, z mého pohledu klade zvýšené nároky na diplomanta jak 

při počáteční rešerši (nejen výstupů doktríny, ale především primárních zdrojů), tak na 

samotné zpracování do podoby diplomové práce. Vyžaduje totiž pochopení nejen základů 

fungování mezinárodního práva, ale také specifik mezinárodního práva lidských práv a 

mezinárodní arbitráže. Celkově tedy lze výběr zpracovávané tematiky hodnotit kladně.  

 

Formální stránka a struktura práce 

Rozsah práce lze hodnotit jako standardní. Členění práce odpovídá cílům práce 

formulovaným v úvodu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Součástí práce jsou 

kromě meritorních kapitol také úvod, závěr a abstrakt v českém a anglickém jazyce.  Autorka 

opatřila práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je patrné, že pracovala 

s dostatečným množstvím domácích i zahraničních pramenů. Vycházela z relevantních 



odborných statí, pracovala také s rozhodnutími a primárními prameny, co se s ohledem na 

charakter práce a zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné.  

Z hlediska formálního je ale v některých aspektech diplomová práce zpracovaná na úrovni, 

která vyvolává určité pochybnosti o pečlivosti přístupu autorky. Jedná se především o 

nadstandardní množství překlepů, chybějících slov (str. 9), interpunkčních znamének (např. 

str. 11, resp. prakticky u všech poznámek pod čarou), použitím různých typů písma 

(především pro označování čísel poznámek pod čarou, např. pozn. č. 25), nedůslednost při 

přímých citacích (str. 17), ale také o nedostatky v citování zdrojů (např. tvrzení na str. 11: 

„Dále tribunály dovodily…“ bezesporu vyžaduje uvedení zdroje). Obecně jsou zejména 

poznámky pod čarou po formální stránce zpracovány nedůsledně.  

 

Obsah práce 

Z hlediska obsahu je práce zpracována standardním způsobem. Autorka postupovala 

systematicky, je zřejmé, že se v problematice orientuje a ze zpracování je viditelná také její 

angažovanost, se kterou ke zpracování diplomové práce přistupovala.  

Autorka v úvodu vymezila základní cíl práce, kterým je „srovnat dostupnou judikaturu 

týkající se arbitráže s judikaturou ESLP a prozkoumat, do jaké míry se prolínají“ a tím 

„zjistit, jestli existuje standard práva na spravedlivý proces, který je společný jak arbitráži, 

tak civilnímu řízení“. Již z úvodu práce je také zřejmé, že si je autorka vědoma šíře 

problematiky a také limitů, které je nutné při jejím zpracování brát v potaz. Byla také 

osvětlena motivace pro zpracování práce a postup, jakým chce na nastolené otázky hledat 

odpověď. Následně autorka zvolila strukturu, která je pro dosažení tohoto cíle vhodná a 

účelná.  

Druhá kapitola (první meritorní kapitola) pojednává o právu na spravedlivý proces v arbitráži, 

další kapitola pak nastiňuje jeho obsah, jak je definován čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně 

základních lidských práv a svobod a interpretován Evropským soudem pro lidská práva. 

Zařazení této kapitoly je pochopitelné, protože tvoří základ pro kapitoly následující, ale 

některé její části lze považovat za méně účelné z hlediska jejich relevance. Kapitola 4. je 

věnována otázce, zda lze použít přímo nebo nepřímo EÚLP na arbitrážní řízení. Poslední dvě 

meritorní kapitoly pak pojednávají o konkrétních aspektech práva na spravedlivý proces, a to 

rovnost zbraní a právo na nezávislého a nestranného soudce. Závěr práce pak vhodným 



způsobem poskytuje odpověď na hypotézu formulovanou v úvodě a shrnuje základní zjištění 

bádání autorky. 

 

Celkové hodnocení 

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je zdařilá. Je z ní patrný autorčin 
zájem o danou problematiku, vědomosti i schopnost vědecky pracovat. Předložená diplomová 
práce tak dosahuje úrovně, která odpovídá nárokům kladeným na tento druh odborné práce. 
Na základě těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a v závislosti na 
výsledku ústní obhajoby ji hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně  - velmi dobře 

 
V rámci obhajoby odpoví diplomantka na následující otázky: 
 

1) V závěru autorka uvádí, že podle jejího názoru se rozhodčí doložkou nelze vzdát 
všech práv. Z čeho tak autorka dovozuje a může načrtnout svůj (konkrétnější) názor na 
to, které z aspektů práva na spravedlivý proces považuje tímto za „nedotknutelné“? 

 
 
 

 
V Praze dne 02. ledna 2015       

 
 
 
 

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


