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Diplomant si vybral téma přímých zahraničních investic (dále jen „PZI“), které je 

aktuální, s cílem: „uchopit problematiku PZI s co nejširšího hlediska. Zabývá se především 

otázkami vývojových fází PZI, metodologickými a politickými. Usiluje o vystihnutí vazby 

mezi ekonomickými a právními souvislostmi. K maximálnímu pohledu na investiční 

problematiku zkoumá konkrétní projevy PZI v středoevropském prostoru. Analyzuje také 

právní stránku investic, především jejich ochranu, a to jak obecně, tak i konkrétně na stavu 

investiční arbitráže v České republice, zabývá se významnými kauzami mezinárodního 

investičního práva, s cílem podat komplexní pohled na fenomén PZI.“. 

Nutno předeslat, že jakkoli se cíl práce zdá ambiciózní, byl splněn. 

Práce je logicky rozdělena do úvodu, do 5  kapitol a závěru; dále obsahuje seznam 

literatury a zdrojů, seznam používaných zkratek, anglické resume a přílohy. 

První rozsáhlá kapitola využívá metodu historické analýzy a zachycuje základní etapy vývoje 

přímých zahraničních investic tradičních kapitalistických velmocí a v závěru kapitoly se 

soustředí na investiční klima ve střední Evropě a používá přitom komparativní metody.  

Druhá kapitola pojednává o PZI v České republice, dokládá přímé a nepřímé vlivy PZI na 

základní ekonomické ukazatele a na základě statistických záznamů hodnotí úspěšnost České 

republiky v lákání zahraničních investorů. Ke konci druhé kapitoly je popsán stav právní 

úpravy investiční problematiky v ČR. Kapitola třetí metodou historické analýzy popisuje 

základní vývojové etapy mezinárodního investičního práva, zabývá se základními instituty 

bilaterálních smluv o ochraně a podpoře investic a prvků jejich výstavby. V kapitole čtvrté 

diplomant pomocí případových studií popisuje atmosféru doby ve vztahu k mezinárodnímu 

investičnímu právu, zmiňuje precedentní rozhodnutí a jejich dopady, sleduje vývoj judikatury 



mezinárodních tribunálů. Důležitou částí této kapitoly je také popis hledání optimálního fóra 

pro řešení sporů z mezinárodních investic, a nalezení východiska v podobě založení Střediska 

pro řešení sporů z investic (ICSID) na půdě Světové banky. Závěrečná 5 kapitola zmiňuje 

nejznámější investiční arbitráže vedené proti České republice, zabývá se jejich věcnou 

podstatou a současně analyzuje momentální situaci investičního klimatu v České republice. 

Závěr práce shrnuje základní body, ke kterým diplomant došel. 

Zvolené téma je náročné na teoretické znalosti z oblasti ekonomie, mezinárodního práva 

veřejného, vnitrostátní úpravy a znalostí historických souvislostí i současného stavu 

arbitrážních sporů. 

Autor vycházel především z materiálů a oficiálních údajů a statistických dat 

zahraničních - OECD, ICSID, IMF, a z českých - MF ČR, Czechinvest a dalších,  zákonných 

předpisů a základní učebnicové české a anglické literatury včetně článku v českém impakt-

faktorovém časopise. U historického popisu vývoje PZI používá především cizojazyčnou 

literaturu, neboť česká monografie vystihující historicko-právní genezi PZI není k dispozici. 

Autor také dokázal velmi dobře vybrat precedentní rozhodnutí a začlenit je do kontextu práce.

Více jak 90stránková diplomová práce je psána čtivě, je zpracována s obvyklým 

vědeckým aparátem – je uveden seznam literatury a pramenů, v textu jsou vhodně umístěné 

citace a tabulky, rozsáhlejší tabulky jsou uvedeny v příloze. Bohužel v některých částech 

práce se vyskytuje vetší množství překlepů (dokonce na str. 78 došlo i k záměně jména 

ministra M. Kocourka).

I přes uvedenou výtku práce splňuje po formální stránce všechny podmínky kladené na 

tento typ prací. 

Diplomovou práci pokládám po odborné stránce za kvalitní a dobře zpracovanou a 

doporučuji ji k ústní obhajobě. Navržené hodnocení - podle výsledku ústní obhajoby -

výborně až velmi dobře.

Při ústní obhajobě by měl diplomant podrobně vysvětlit tzv. „spillover efect“, který je 

v práci jen zmíněn.
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