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1. Aktuálnost tématu: 

Diplomantka si vybrala diplomovou práci na téma „Mediace jako metoda 

alternativního řešení sporů“. V oblasti práva mezinárodního obchodu je toto téma aktuální, 

protože v mezinárodním obchodním styku je mediace stále častěji používaným alternativním 

způsobem řešení sporů. Aktuálnost tohoto tématu dokládá i sekundární úprava v právu EU 

[směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008 o některých 

aspektech mediace v občanských a obchodních věcech a směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/11/EU  ze dne 21. 5. 2013 o alternativním řešení sporů a o změně nařízení ES č. 

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení sporů)], která byla 

implementována do právního řádu ČR. 

2. Náročnost tématu: 

 Téma „Mediace jako metoda alternativního řešení sporů“ považuji za průměrně 

náročné vzhledem k tomu, že česky i cizojazyčně psaná odborná literatura a právní úprava ke 

zkoumané problematice je poměrně bohatá. 

 Teoretické znalosti diplomantky, které prokázala ve své diplomové práci, považuji za 

velmi dobré.  

 Z hlediska použitých metod si diplomantka vybrala postup deskriptivní, komparativní 

a analytický. Použité metody jsou uvedeny na s. 64 diplomové práce a byly při přípravě textu 

s ohledem na jeho obsah skutečně použity. 



Vstupní údaje, které měla diplomantka k dispozici, zpracovala uspokojivým způsobem 

a ve své práci vycházela jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury.  

3. Hodnocení práce: 

 Cílem diplomové práce bylo primárně analyzovat mediaci jako alternativní způsob 

řešení sporů včetně kladů a záporů použití mediace v praxi (s. 2 odst. 2). Tento primární cíl 

byl splněn prostřednictvím analýzy shora uvedené problematiky v kapitolách první až druhé. 

Jako sekundární cíle bylo stanoveno charakterizování a rozbor:  

1) mezinárodní a unijní úpravy mediace, 

2) české právní úpravy mediace, 

3) mediace s mezinárodním prvkem. 

Sekundární cíle byly rovněž splněny deskripcí, analýzou a komparací provedenou 

v kapitolách č. 3, č. 4 a č. 5. 

 Diplomantka svou diplomovou práci připravila samostatně a vybrané otázky 

konzultovala s vedoucím diplomové práce. Svou práci rozdělila do pěti kapitol (1. Pojem 

ADR, 2. Institut mediace, 3. Mezinárodní úprava mediace, 4. Úprava mediace v České 

republice a 5. Mediace s mezinárodním prvkem). Po vlastním textu následuje seznam zkratek 

a přehled literatury. Práce je přehledně strukturována a systematicky rozdělena.  

 Ve vztahu k práci s odbornou literaturou nemám připomínek. K vlastním závěrům 

diplomantky v předložené diplomové práci konstatuji, že samostatně hodnotí jednotlivé 

právní úpravy i závěry obsažené v odborné literatuře. Vlastní myšlenky diplomantky se 

poměrně často nacházejí v poznámkách pod čarou. Někdy by bylo vhodnější, aby byly 

zařazeny přímo do hlavního textu diplomové práce. Pozitivně hodnotím rozsáhlý 

poznámkový aparát (na 65 stran vlastního textu práce připadá 254 poznámek). Kladně 

hodnotím též Přílohu (Komparace mediačních pravidel vybraných mezinárodních institucí) 

zpracovanou diplomantkou na s. 80 až 82. 

Z hlediska uspořádání kapitol a grafické úpravy lze práci hodnotit jako velmi dobrou. 

Práce je logicky uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. 

Z hlediska jazykového a gramatického nemám k práci připomínky. K práci s odkazy 
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v poznámkách pod čarou mám jednu připomínku. Na s. 52 v odst. 2 chybí odkaz na zák. 

České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

Diplomantka projevila velmi dobré teoretické znalosti získané studiem tuzemské 

i zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací.  

4. Další vyjádření k práci: 

Na s. 2 v odst. 1 je zavedena nadbytečně zkratka „NOZ“, která je již uvedena 

v seznamu zkratek na s. 67. Na s. 2 v pozn. č. 4 (a s. 77) je nedopatřením uvedeno, že bylo 

čerpáno z Důvodové zprávy k zák. č. 85/2012 Sb., občanský zákoník (správně má být 

uvedeno zák. č. 89/2012 Sb.).   

V případě použití metody arb-med lze ke s. 11 odst. 1 doplnit, že rozhodnutí i 

v rozhodčím řízení má být s ohledem na judikaturu Ústavního soudu ČR předvídatelné (např. 

nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07). 

Na s. 27 v odst. 3 je zřejmě omylem použit pojem „smírčí řízení“, místo pojmu 

mediační řízení. 

Na s. 40 v pozn. č. 136 mělo být přesněji uvedeno, že strany by mohly požádat o 

vydání mediační dohody (podobně jako smíru) ve formě rozhodčího nálezu. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na s. 16 v pozn. č. 64 zmiňuje diplomantka, že by považovala za vhodné, aby bylo 

možné nařídit stranám informativní schůzku s mediátorem, přičemž by strany byly 

osvobozeny platit poplatek za tuto první schůzku. Kdo by náklady mediátora měl v takovém 

případě zaplatit? Pokud by se mělo jednat o stát (Českou republiku), nemohlo by to vést např. 

k průtahům v řízení?  

 Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše. Při obhajobě by měla dále odpovědět na následující otázky:  

1) Jakým způsobem by mělo být postupováno, pokud se mediátor jmenovaný v mediační 

smlouvě ad hoc stane v průběhu mediace ze zdravotních důvodů nezpůsobilým k výkonu své 

funkce (otázka ke s. 51)? 
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2) Jakým způsobem by měl v rozhodčím řízení postupovat rozhodce, který byl v rámci 

procedury med-arb jmenován stranami rozhodcem po té, co skončila jím neúspěšně vedená 

mediace v téže věci?  

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: Výborně. 

V Praze dne 10. července 2015                                                              

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 

                                                                                                           vedoucí diplomové práce
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