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Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Ráchel Tošnerová

Téma a rozsah práce: Mediace a další formy ADR, celkem 66 stran textu,  včetně 

literatury a resumé

Datum odevzdání práce: 12.6.2014

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je relativně nové a aktuální, neboť mediace a její právní 

zakotvení nemá v České republice takovou tradici, jako v některých jiných státech, včetně 

našich sousedních. Český zákon o mediaci č.  202/2012 Sb., přijatý  k provedení evropské 

směrnice o mediaci, je stále novým předpisem, o kterém se sice dost píše, ale se kterým 

prozatím nemáme dostatečné zkušenosti. Srovnání se zahraničními úpravami a promítnutí 

zahraniční praxe do našeho právního prostředí je proto velmi cenné.  

2. Náročnost tématu:

 Téma, tak jak je zpracováno diplomantkou, tedy komparativně, s užitím řady zdrojů 

z různých právních kultur, je vysoce náročné. Jednotlivé partie nejsou pouhým  popisem, jak 

tomu často bývá, nýbrž mají převážně syntetický charakter. Práce má vynikající úroveň.

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky  rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává ze pěti  částí, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po nichž 

následuje Závěr. Záměrem práce, jak je zmíněno v Úvodu, je předně   nastínit koncept 

mediace, poskytnout ucelenou představu o dané problematice, a srovnat právní předpisy a 

institucionální mediační pravidla. To je cíl velmi ambiciózní, pro který diplomová práce 

neposkytuje dostatečný prostor, diplomantka se proto musela vyjadřovat na některých místech 

úsporně, tak aby stanovený  cíl naplnila. To by mohla „napravit“ rozvinutím svých tezí v další 

práci, nejlépe disertační. První kapitola se zaměřuje na pojmové vymezení mediace. Dotaz ke 

s. 4 (a 21): bylo by vhodné blíže vymezit pojem eskalační klauzule. Ke s. 7 n.: rozlišení 

mediace a konciliace by bylo vhodné upřesnit s ohledem na české platné právo, v němž  se 
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vyskytují oba pojmy, byť takto nejsou někdy  přímo označeny. Druhá kapitola velmi stručně 

uvádí další formy  ADR. Třetí kapitola se věnuje formám mediace. Na s. 19 shora nerozumím 

argumentu, že účastníci nejsou v mediaci (na náklady soudu? – nejasné) finančně 

zainteresováni. Čtvrtá kapitola se zabývá právní úpravou mediace, a to mezinárodní, 

evropskou a českou. Zajímavou je otázka protokolace (ke s. 31), k té by se mohla 

diplomantka rovněž  vyjádřit.  Proč diplomantka považuje definici mediace v MedZ za 

částečně „zacyklenou“? Pátá kapitola uvádí mezinárodní mediaci, kde je zvláštní pozornost 

věnována i rozhodnému právu. Ke s. 47 – osobně nevidím rozdíl v pojmech „přeshraniční“ a 

„mezinárodní“, pokud vím, tak takto rozlišovali zpočátku někteří úředníci zabývají se EU, ale 

rozlišování již pominulo a pojem „přeshraniční“ v českém právu zdomácněl s významem 

přesahujícím EU. Práce ústí ve stručný Závěr, v němž  diplomantka mimo jiné uvádí, že by 

bylo vhodné se zamyslet nad možnou implementací dalších forem soudní mediace. Zcela 

náhodou jsem včera o této věci mluvila se soudcem, který o mediaci píše a který  se jí zabývá, 

a jeho názor vyzněl podobně. Diplomantka by  měla proto svou představu upřesnit  a své 

názory publikovat.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci mám spíše dotazy než připomínky, je výborně zpracována po stránce obsahové 

i stylistické, diplomantka používá literaturu českou i zahraniční. Otázky, k nimž by se 

diplomantka měla vyslovit při ústní obhajobě své práce, jsem vyjádřila průběžně v textu. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci  plně doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň

 Práci hodnotím známkou výborně.

V Praze dne 20.6.2014

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

          vedoucí diplomové práce


