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1. Aktuálnost tématu: 

Diplomantka si zvolila diplomovou práci na téma „Alternativní způsoby řešení sporů 

se zaměřením na mediaci“. Téma diplomové práce je aktuální, protože v současné době 

prosazuje používání mediace jako způsob řešení sporů prostřednictvím své sekundární 

legislativy Evropská unie (např. směrnice 2008/52/ES). Aktuálnost tématu lze doložit na 

změnách českých právních předpisů, které upravují mediaci jako jeden z alternativních 

způsobů řešení sporů. Téma je aktuální také s ohledem na množství sporných otázek, které 

vznikají pří aplikaci vnitrostátní i mezinárodní úpravy mediace.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma považuji za průměrně náročné. Ke zkoumané problematice existuje česky a 

cizojazyčně psaná odborná literatura. Náročnost tématu však zvyšuje do určité míry potřeba 

analýzy etických kodexů, směrnic a nařízení EU, vnitrostátních a vzorových zákonů. 

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

velmi dobré, což se projevuje mimo jiné ve správném používání odborné terminologie, 

pochopení významu a účelu právní úpravy mediace a ve vlastních závěrech diplomantky.  

Vstupní údaje, které diplomantka vyhledala, zpracovala způsobem ve vědecké práci 

obvyklým. Ve své práci vycházela jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury. Drobnou 

výtku mám jen k tomu, že v citacích komentářů uvádí vždy jen prvního spoluautora (viz také 

s. 80 a 81). 

 Použité metody jsou uvedeny na s. 4 v odst. 3 a s. 76 v odst. 1. Pro zpracování tématu 

si diplomantka vybrala postup deskriptivní, komparativní a analytický, což koresponduje 

s textem práce. 

 

3. Hodnocení práce: 

 Prvotním cílem diplomové práce byla dle s. 4 odst. 2 deskripce a analýza mediace. 

Druhotným cílem byla analýza a komparace alternativních způsobů řešení sporů.  

 Prvotní cíl byl splněn prostřednictvím podrobné analýzy provedené v rámci kapitoly 

páté až osmé. Druhotný cíl byl dosažen rozborem provedeným v prvních čtyřech kapitolách 

práce. 
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 Diplomantka zpracovala text diplomové práce samostatně. Jednotlivé otázky týkající 

se zkoumané problematiky konzultovala s vedoucím diplomové práce.  

Práce je systematicky rozčleněna do celkem osmi kapitol (1. Alternativní způsoby 

řešení sporů – obecná charakteristika, 2. Obchodní závazkové poměry, 3. Jednotlivé druhy 

ADR a jejich charakteristiky, 4. Právní úprava ADR, 5. Mediace, 6. Mediace a mezinárodní 

právo soukromé, 7. Osoba mediátora a 8. Mediační proces). Za samotným textem diplomové 

práce je zařazen seznam literatury, seznam zkratek a dalších zdrojů informací. Práce je 

logicky 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 české i cizojazyčné. Poznámkový aparát 

odpovídá rozsahu práce (na 79 stranách vlastního textu je odkazováno prostřednictvím 328 

poznámek). Bibliografické odkazy a citace dokumentů vyhovují normě ČSN ISO 690. 

 Analýza provedená v diplomové práci odpovídá charakteru a rozsahu zkoumané 

problematiky. Za přínosnou považuji zejména komparaci předpokladů pro výkon činnosti a 

povinností mediátora podle české a rakouské právní úpravy. 

Grafická úprava a uspořádání textu diplomové práce je na dobré úrovni. Vytknout lze 

snad jen nezarovnání poznámek pod čarou z obou stran. Práce je logicky uspořádána 

z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Studentka postupuje při výkladu od 

vymezení pojmu, metod a zdrojů právní úpravy ADR (kapitoly č. 1 až č. 4) k otázkám 

týkajícím se výlučně mediace (zásady mediačního řízení, historie mediace, právní úprava 

mediace, mediace s mezinárodním prvkem, průběh mediace atd.). 

Z hlediska jazykového a gramatického mám k práci připomínky, které však nemají 

vliv na odborné hodnocení kvality textu. Práce obsahuje několik překlepů (např. s. 27 odst. 2, 

35 odst. 1, 43 odst. 1, 45 odst. 1 a 66 odst. 1) a gramatických chyb (např. s. 77 odst. 4 a 78 

odst. 1).  

K práci s odkazy v poznámkách pod čarou mám jedinou připomínku, a sice, že u 

odkazů na internetové stránky mělo být uvedeno datum, kdy byly navštíveny. 

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: 

Práce obsahuje výstižnou a komplexní charakteristiku mediace včetně analýzy 

základních otázek týkajících se ostatních metod ADR. Přístup k využitelnosti mediace v praxi 

by mohl být kritičtější, zejména v porovnání s rozhodčím řízením.  

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Na s. 20 v odst. 2 diplomantka zřejmě definuje mezinárodní obchodní arbitráž a 

nikoliv arbitráž (rozhodčí řízení) obecně, protože její definice se týká pouze rozhodčího řízení 

„v mezinárodním obchodním styku“. 

Na s. 23 v odst. 1 není zcela přesné tvrzení diplomantky, že rozhodci rozhodující 

v rozhodčím řízení ad hoc jsou příležitostnými rozhodci, protože tentýž rozhodce může 

působit a rozhodovat spory v rozhodčím řízení ad hoc i institucionálním. 

Na s. 28 chybí úvaha nad závazností, resp. nezávazností expertizy. 
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Na s. 57 v pozn. č. 246 a 247 chybí zmínka o Haagském protokolu z roku 2007 o 

právu  rozhodném pro vyživovací povinnosti. 

Na s. 64 měla být uvedena výše denní sazby, aby si čtenář diplomové práce mohl 

udělat představu o výši pokuty, která může být uložena mediátorovi.   

 Při obhajobě diplomové práce by se měla diplomantka vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše a měla by dále odpovědět na následující otázky:  

1) Jakým právem se řídí způsobilost cizince být mediátorem (otázka ke s. 46 odst. 1)? 

2) Lze podle české právní úpravy předem vyloučit odpovědnost za újmu způsobenou 

postupem mediátora v mediačním řízení (otázka ke s. 62)? 

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: Navrhuji klasifikaci výborně. 

 

V Praze dne 25. dubna 2016                                                              

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 

                                                                                                           vedoucí diplomové práce 


