
Posudek oponenta diplomové práce – Mediace jako metoda alternativního řešení sporů 

Tématem předložené diplomové práce je Mediace jako metoda alternativního řešení sporů.   

Kolegyně Pavlína Kotyzová se ve své práci, která má rozsah 65 stran a jejíž rukopis byl 

uzavřen dne 28.6.2015, zabývá otázkami mediací jakožto alternativním (mimosoudním) 

způsobem řešení sporů.  

Vzhledem k tomu, že v současné době je mediace již používána také v České republice jako 

alternativní metoda řešení sporů a dále vzhledem k tomu, že otázka mediace je hojně 

v teoretické i praktické rovině diskutována, lze určitě konstatovat, že autorka si vybrala téma 

velice aktuální, které má svůj význam v rovině akademické i praktické a v české literatuře 

ještě nebylo v této podobě dostatečně zpracováno.  

Autorka práci rozdělila do třech celků.  

V první části se autorka zabývá obecně otázkou mediace jakožto mimosoudního způsobu 

řešení sporů a představuje její teoretická východiska a také historický vývoj (str. 13). Dále zde 

autorka popisuje i další formy alternativního řešení sporů (např. str.7 rozhodčí řízení). 

Autorka se také zabývá osobou mediátora (str. 17). 

Ve druhé části své diplomové práce se autorka věnuje právní úpravě mediace a to jak na 

mezinárodní, tak i komunitární a vnitrostátní úrovni. Představuje zde mediační pravidla 

významných mezinárodních institucí – např. UNCITRAL či v USS AAA. Na komunitární 

úrovni se autorka zabývá zejména směrnicí o některých aspektech mediace v občanských a 

obchodních věcech (str. 37 a násl.), kdy tato část práce je pouze popisná bez bližší analýzy 

právní úpravy. Autorka se v této části zabývá i právní úpravou mediace v České republice, 

kdy jednak rozebírá právní úpravu dle zákona o mediaci a dále zmiňuje i některé aspekty 

souvisejících právních předpisů (např. str. 46 – stavění promlčecích lhůt dle NOZ).  

Ve třetí části své diplomové práce se autorka zabývá otázkami mezinárodního práva 

soukromého ve vztahu k mediaci. Zejména je důležité pojednání o určení rozhodného práva 

pro smlouvu o provedení mediace (str. 60). 

Při zpracování práce prokázala autorka dostatek teoretických znalostí a to jak v oblasti 

mediace, tak i v oblasti otázek procesního práva.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  



Také výběr literatury považuji za dostatečný, i když si myslím, že autorka mohla také čerpat 

z německy psané literatury.  

Co bych práci vytknul, je dle mého názoru příliš popisný styl práce, kdy bych u autorky 

očekával více analytické přístup k právní úpravě a právně-teoretickým otázkám mediace.  

V rámci obhajoby své diplomové práce by autorka měla vyjádřit stručně k následující otázce: 

Na str. 59 zmiňuje autorka § 30 ZMPS. Co se stane v případě, kdy právní řád, podle kterého 

byla společnost založena, právní úpravu mediace nezná a daná společnost hodlá uzavřít 

smlouvu o provedení mediace dle českého právního řádu?  

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

V Praze dne 15.7.2015 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 


