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        Předsedající prof. Pauknerová přivítala přítomné členy komise a 

představila doktorandku, která předložila k obhajobě dizertační práci věnovanou 

problematice vyvlastnění a ochraně investic. V úvodním slově charakterizovala 

uchazečka pojetí a strukturu práce a vymezila okruh problémů, které v práci 

řešila. Zaměřila se rovněž na přínos práce a aplikaci zpracovaných poznatků v 

praxi.  

 

    První oponentka doc. Chovancová doporučila práci k obhajobě. 

Hodnotila pozitivně aktuální téma práce a její formální zpracování. Ocenila 

poznámkový aparát, práci se zdroji a prameny a počet citovaných rozhodčích a 

soudních rozhodnutí. Uvedla, že autorka nedisponovala nejnovějšími 

publikacemi a závěry z oblasti mezinárodního investičního práva. V posudku 

položila doktorandce otázku ohledně návrhu založení World Investment 

Organization po vzoru WTO a dotázala se na problematiku budoucího rychlého 

růstu zahraničních investic např. v Německu, Belgii, Španělsku a JAR a důvodu 

jejich poklesu. 

 

Druhý oponent prof. Šturma přednesl kladný posudek a ocenil aktuálnost 

a čtivost práce, její strukturu a přínos. Uvedl drobné připomínky a položil otázky 

k dostatečnosti právní úpravy vzhledem k úpravě v mezinárodním právu. Dále 

se oponent zajímal o dovození trendů, pokud jde o vymezení nepřímého 

vyvlastnění a jeho odlišení od regulatorních opatření. 

  

 Doktorandka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel doc. Bakeš (k práci a 

doktorandce, k problematice rozhodčího fóra ve Vídni), doc. Hýbnerová (k 

novému ekonomickému pořádku a k otázce režimu zájmu zemí třetího světa), 

doc. Chovancová (k aktuálním závěrům prof. Johna Gaffney, vztah ústavního 

pořádku národních států k právu Evropské unie.) 



Na závěr diskuse předsedkyně komise poděkovala diskutujícím, ukončila 

veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování. 

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) 

s jednoznačně kladným výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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