
Posudek na diplomovou práci na téma 
„Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech 

se zaměřením na mediaci“
diplomantka: Aurélia Ištocyová

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 94  str. zvolila problematiku

alternativních způsobů řešení  sporů v obchodních  závazkových poměrech.  Cílem práce má být
poskytnutí komplexního náhledu na uvedené způsoby řešení sporů a demonstrace vhodnosti použití
těchto metod zejména v obchodní oblasti. Téma lze považovat za aktuální.

2. Náročnost tématu
Téma diplomové práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a hodnotící

přístup k jeho zpracování a také s ohledem na nutnost studia značného množství zahraničních
pramenů. Judikatury je však poskrovnu.

3. Kritéria a hodnocení práce
Zkoumaná problematika je tématicky rozdělena do osmi  kapitol, úvodu a závěru. Z textu

diplomové práce dovozuji, že diplomantka postupuje od zkoumání obecných otázek až po vlastní
mediační  proces.  Největší  pozornost  je  zcela  pochopitelně s  ohledem na  téma diplomové práci
věnována mediaci. 

Z textu předložené diplomové práce dále dovozuji, že diplomantka má o zkoumané
problematice velmi dobrý  přehled, že prostudovala dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční
odborné literatury. Diplomantka prokázala, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat,
o čemž svědčí značný počet poznámek. Práce byla zpracována samostatně a splnila cíl, který si
diplomantka před jejím zpracováním stanovila. Oceňuji vlastní názory diplomantky. Úprava práce i
její jazyková a stylistická úroveň jsou na odpovídající výši.   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K textu diplomové práce nemám žádné věcné připomínky. Nezastávám však stejný názor

jako  diplomantka  na  možnost  velkého  využití  mediace  ve  sporech  obchodních.  Z  vlastních
zkušeností vím, že když se strany nedokáží samy dohodnout na vyřešení sporu, pak už čekají pouze
na vykonatelné rozhodnutí. Mediace byla na našem území používána již před rokem 1990, nejde
tedy o dříve neznámý způsob řešení  sporů.  Prof.  Pauknerová není  jediným autorem komentáře
ZMPS (str. 81).

Otázka k obhajobě: Mohla by diplomantka uvést konkrétní případy tuzemských obchodních
sporů, které byly vyřešeny v mediačním řízení?

5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou diplomovou práci považuji za zdařilou, odpovídající stanoveným nárokům, a

proto ji doporučuji k ústní obhajobě.

6. Navržený kvalifikační stupeň
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“.

V Praze dne 21. dubna 2016
                                                                  
                                                                                                   Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.


