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Aktuálnost tématu, náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 

zpracování a použité metody: 

 

Předkládaná práce, která je původně prací diplomovou, se zabývá tzv. „zezelenámím“ 

investičního práva. Jejím cílem je analýza tohoto fenoménu, popis vývoje této koncepce se 

zvláštním důrazem na Čínu a její pokusy začlenit udržitelný rozvoj do vlastního investičního 

režimu. Jak autorka popisuje, zatímco investiční právo je především postaveno na principu 

liberalismu, ochrana životního prostředí zahrnuje mechanismy omezující.  

Téma je tedy rozhodně aktuální, nejen v Číně, ale v celosvětovém měřítku. Zaměření na Čínu 

je však logickým výběrem s ohledem na její charakteristiku coby stále se rozvíjející ekonomiky, 

která je však zároveň jednou z největších na světě. Proto se v tomto prostředí ochrana ŽP 

a ekonomické zájmy logicky střetávají ve velké intenzitě.  

Autorka použila vyhovující rozsah pramenů a z hlediska jejich relevance, není co vytknout.  

 

Formální a systematické členění práce: 

Práci po krátkém úvodu zahajuje popis historického vývoje a vzniku některých nejdůležitějších 

dokumentů obsahujících ochranu životního prostředí. Následně kapitola 1 popisuje ideologický 

přístup, kapitola 2 popisuje prameny pro ochranu ŽP v systému přímých zahraničních investic 

a zároveň uvádí základní mezinárodně právní rámec.  

Práce kromě vlastního úzkého tématu rámuje teze i do širšího konceptu, kdy trefně popisuje 

prameny mezinárodního práva a jejich roli. Dále široce popisuje čínské policy a legislativu 

ohledně ochrany ŽP, aby následně provedla vlastní analýzu a závěry. Celkem práce obsahuje 8 

kapitol rozdělených logicky a přehledně. Práce je čtivá i pro právníka nevěnujícího se právě 

této oblasti.  

Práce je dobře strukturovaná a neobsahuje téměř žádné překlepy.  

U označení mezinárodních smluv bych doporučoval použít i jejich UNTS kód, datum sjednání 

a datum vstupu v platnost.  

 

Vyjádření k práci a kritéria hodnocení:  

Vzhledem k tomu, že práce naplnila své cíle, je logicky vystavěná, pracuje s dostatečným 

množstvím zdrojů, provedla analýzu do dostatečné hloubky a je na vysoké formální úrovni, 

dále také proto, že v ní rigorozantka prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti, 

doporučuji práci uznat za rigorózní.  

Je však třeba rovněž komisi upozornit na to, aby vzala v potaz, že podle rigorózního řádu PF 

UK je jazyk pro vypracování rigorózní práce čeština, nikoliv angličtina!  
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