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Cílem diplomové práce bylo podle autora „uchopit“ problematiku přímých zahraničních investic (dále 
také jen „PZI“) z co nejširšího hlediska. A to tak, že se autor nejprve zabýval především otázkami 
vývojových fází PZI, dále pak otázkami metodologickými a politickými. Autor podle svých slov usiloval 
o vystihnutí vazby mezi ekonomickými a právními souvislostmi  a projevy jejich kombinace. Dá se říci, 
že diplomant tento cíl v podstatě splnil.  
 
K práci diplomanta lze uvést, že problematika tzv. přímých zahraničních investic je v literatuře 
tématem relativně často analyzovaným (méně však z pozice analýzy právního rámce existence tohoto 
fenoménu). Koncepce práce, kdy historický vývoj je autorem rozebrán relativně široce (včetně 
středoevropských podob vývoje PZI), aby posléze analyzoval českou právní úpravu i mezinárodní 
koncept a zakončil ilustrativními případy, činí práci diplomanta podle mého názoru přínosnou a 
hodnou přečtení.  
 
 Jinak lze konstatovat, že zvolené téma diplomové práce, ale hlavně koncepce, kterou autor zvolil, je 
poměrně náročné na teoretické znalosti, protože vyžaduje jak znalosti právní úpravy institutů, včetně 
materie soudních rozhodnutí, tak samozřejmě i znalost ekonomické podstaty zkoumaného 
fenoménu.  
 
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, abstrakci, indukci, syntézu i 
analýzu.  
 
 Lze uzavřít, že z pohledu na koncepci textu, má diplomová práce požadovanou strukturu.  
 
Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled této problematiky. Svým rozsahem 
– 80 stran psaného textu, práce bohatě splňuje požadavky na minimální rozsah diplomové práce.  
 
Úprava, grafická část i tabulky jsou provedeny na požadované úrovni, stejně jako stylistická úroveň 
diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou literaturu. Co však musím autorovi vytknout je 
jazyková úroveň textu. Nikoli snad bohatost slovní zásoby, ani konstrukce textu. Ty jsou na 



nadstandardní úrovni, ale příliš časný výskyt překlepů a hlavně pravopisných omylů, které bohužel 
devalvují jinak velmi dobře napsanou práci. 
 
Otázka k zodpovězení:  Co je to tzv. Washingtonský koncenzus?  
 
 Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce jak po formální stránce, kde práci hodnotím jako 
dostatečně rozsáhlou a na dobré grafické úrovni, tak po obsahové stránce, doporučuji práci 
k obhajobě. S přihlédnutím k jazykové úrovni práce a pro případ zodpovězení doplňující otázky práci 
ohodnotit velmi dobře.  
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