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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku právních a ekonomických 

aspektů přímých zahraničních investic s přihlédnutím k Tchaj-wanu. Téma považuji za nové, 

aktuální a velice zajímavé, a i s ohledem na to, že Tchaj-wan není všeobecně uznáván jako 

samostatný stát, což vytváří specifické otázky v oblasti jeho diplomatických vztahů a uzavírání 

mezinárodních smluv a dohod. 

 

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

metody 

 

Zpracování tématu kladlo značné nároky na teoretické znalosti diplomanta. Znalosti autora musely 

být jednak ekonomické, tak i právní a autor prokazuje jejich výbornou znalost. Z použitých metod 

převažuje deskripce a následně analýza, syntéza a komparace.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Předložená práce se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou rozděleny do osmi kapitol. V první 

části se diplomant ve čtyřech kapitolách zabývá obecně problematikou přímých zahraničních 

investic. Druhá část je prakticky zaměřená a diplomant se v ní zabývá analýzou přímých 

zahraničních investic na Tchaj-wanu. V této části, rozdělené do čtyř kapitol, se diplomant zabývá 

tchajwanskou ekonomikou a analyzuje tamní investiční prostředí, a to z právního i ekonomického 

hlediska. Práce je strukturována logicky, přičemž formální a systematické členění práce je 

odpovídající pracím tohoto typu. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant si ve své práci vytyčil dva hlavní cíle. Přímé zahraniční investice jsou důležitou součástí 

mezinárodního ekonomického systému a jedná se o velice rozsáhlou problematiku. Proto je jedním 

z cílů této práce zejména vytvořit celistvý přehled o různých aspektech ochrany zahraničních 

investic. Druhým cílem této práce je přiblížit specifika podnikatelského prostředí Tchaj-wanu 

zhodnocením dosavadní obchodní spolupráce Tchaj-wanu a České republiky včetně budoucích 

možností. Diplomant oba cíle práce splnil a podařilo se mu poskytnout  ucelený náhled do této 

problematiky. 

 

 

 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Oba dílčí cíle práce byly splněny. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je originálním dílem autora. 

Logická stavba práce Logickou stavbu práce hodnotím jako velmi 

zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracuje s literaturou - řádně a průběžně na ni 

odkazuje. Diplomant čerpá informace z domácí i 

zahraniční odborné literatury, zahraniční právní 

úpravy, z dokumentů a údajů mezinárodních 

organizací, z odborných článků, učebnic a 

ekonomických studií. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Domnívám se, že hloubka provedené analýzy je pro 

tento typ práce adekvátní. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce má dobrou grafickou úroveň s připomínkami v 

bodě šest. Velikost písma i jeho rozpal je standardní, 

počet úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 

normostraně. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 

požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako 

výbornou. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Z věcného hlediska ani k formální a stylistické úpravě práce nemám zásadních připomínek.  

 

Otázky k obhajobě 

 

1) V čem shledal Evropský soudní dvůr v rozsudku Achmea neslučitelnost předmětných 

rozhodčích doložek se Smlouvami EU? 

2) Jak ČR (a další státy EU) na toto rozhodnutí reagovaly? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 

diplomová práce, jak po stránce obsahové, 

tak i formální, splňuje požadavky kladené 

na práce tohoto druhu, a proto doporučuji její 

přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Praze dne 12. ledna 2022 

 
_________________________ 

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 

oponentka 


