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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zpracovávané téma je aktuální především z hlediska ekonomického a politického, 

z hlediska právního bude aktuální v budoucnu při sjednávání zamýšlené dohody o 

ochraně investic. Tchaj-wan (oficiálním názvem Čínská republika) je příkladem 

ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, zvláště v moderních technologiích a 

biotechnologiích a  IT průmyslu, a Česká republika i čeští podnikatelé v posledních 

několika letech navazují obchodní spolupráci s tchaj-wanskými společnostmi. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

Práce se vedle právního zaměření (především z pozice mezinárodního prává veřejného) 

soustředila i na ekonomické a historicko-společenské souvislosti, většinou s 

podloženými statistickými údaji. Vzhledem k dostatečné obecné právní i ekonomické 

literatuře je náročnost tématu na střední úrovni; konkrétní data o Tchaj-wanu byla 

přebírána ze zdrojů v angličtině a ze zdrojů mezinárodních organizací. Použité metody 

odpovídající cíli práce, především jsou to metody analýzy a komparace.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je členěná na úvod, závěr, 8 kapitol a seznam tabulek, grafů a 

obrázků, seznam použitých zdrojů a abstraktu v češtině a v angličtině. V úvodu je 

vytýčen cíl práce, metody a struktura práce. Struktura práce je logicky rozčleněna na 

dvě části – první čtyři kapitoly teoreticky pojednávají o pojmu investice, o právních 

pramenech úpravy mezinárodních investic a standardů zacházení. 

Ve druhé prakticky zaměřené části (kapitoly pátá až osmá) se práce zabývá analýzou 

přímých zahraničních investic na Tchaj-wan. Zkoumá především tchajwanské investiční 

prostředí, jeho pozitiva, negativa, právní úpravu přímých zahraničních investic a dále 

také vývoj a charakteristiku tchajwanské ekonomiky. Závěr práce shrnuje dosažené 

poznatky. V textu práce jsou vhodně umístěné grafy a tabulky, které poskytují 

statistické údaje a jež jsou nedílnou součástí analýzy.  

 

4. Vyjádření k práci 

První část práce (kapitoly 1 až 4) teoreticky pojednává o pojmu investice, právních 

pramenech úpravy mezinárodních investic a standardů zacházení. Tato teoretická část je 

pečlivě zpracovaná a vzhledem k dalšímu postupu práce určitě nutná, ale je zbytečně 

rozsáhlá a spíše utřiďuje učebnicové poznatky. 

Cíl druhé části práce byl přiblížit specifika podnikatelského prostředí Tchaj-wanu 

včetně právně-ekonomického rozboru podnikatelského prostředí Tchaj-wanu z hlediska 

výhodosti pro české podnikatele a potenciální investory. Práce odpovídá na otázku, proč 

a v jakém odvětví se vyplatí investovat. 
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Přínos práce spočívá v propojení ekonomické a právní roviny s aplikací na konkrétní, 

relativně méně známou zemi, i když právě ekonomické souvislosti nejsou prezentovány 

vždy do hloubky; z hlediska právní analýzy nemám zásadních připomínek. Autor 

zdůraznil i hledisko politických rizik, které se také promítají do nejistoty investorů. 

Práce je přehledná s velkou informační hodnotou, s dobrým právním zakotvením, ale 

z hlediska ekonomického bych uvítala hlubší analýzu možných výnosů a rizik. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce explicitně vyjádřený v úvodu práce byl 

splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant zpracoval práci samostatně, na základě 

v práci uvedených zdrojů a konzultací s vedoucí DP.  

Práce je originálním dílem, uvedené zdroje jsou 

citovány a odkazovány.  

Protokol Theses.cz našel 56 podobných dokumentů, 

maximální podobnost je pod 5 %. Protokol Turnitin 

uvádí shodu v celkové výši 28 %, přičemž nejdelší 

úsek shody jiného textu s textem DP činí 64 slov. 

Nalezené shody jsou v práci řádně označené 

(odkazované, citované) na původní, většinou 

zákonný, pramen. 

Logická stavba práce Práce má logickou stavbu 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor při zpracování práce použil odpovídající 

české právní a ekonomické publikace, byly využity  

i zahraniční články, zdroje a dokumenty a judikáty. 

Forma citací a odkazů pod čarou je korektní a 

odpovídá předpisu daném v Opatření děkana ke 

kvalifikačním pracem. Forma citací zákonů v textu 

práce odpovídá právnímu českému úzu. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy ve vztahu k cíli práce je 

dostačující pro relevantní závěry. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava textu práce je na dobré úrovni. 

Práce obsahuje 2 tabulky, 2 grafy a 1 obrázek 

vhodně doplňující text práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá, na dobré stylistické úrovni, bez 

zásadních překlepů a gramatických chyb.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

    Autor v závěru práce vidí největší problém v tchajwanské nevyzpytatelné politické 

situaci. Upozorňuje, že Tchaj-wan není všeobecně uznáván jako samostatný stát, což 

značně znemožňuje jeho členství v různých mezinárodních organizacích, hůře se 

vytváří diplomatické vztahy a uzavírají mezinárodní smlouvy a dohody.  

 

Otázka do diskuse při obhajobě tedy zní:  

1. Jak by bylo postupováno v případě investičního sporu mezi českým, resp. 

evropsko-unijním podnikatelem a tchaj-wanským podnikatelem, resp. tchaj-

wanským státem; 
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2. Jak by diplomant ohodnotil míru rizika takové investice a zda vidí možnosti 

použití různých nástrojů zajištění či pojištění.  

 

   

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci i přes uvedené výtky hodnotím jako 

dobrou, práce splňuje požadavky kladené na 

tento typ prací, a doporučuji ji k ústní 

obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře (podle výsledku ústní 

obhajoby)  

 

 

V Praze dne 9. ledna 2022 

 

 

 
_________________________ 

vedoucí diplomové práce 

 

doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 


