
Hodnocení diplomové práce na téma
„Ochrana zahraničních investic“
diplomantka: Lenka Rychtrová

1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomantka si za téma své diplomové práce o rozsahu 54 str. vlastního textu 

zvolila  nepochybně  aktuální  a  zajímavou  problematiku  ochrany  a  podpory 
zahraničních investic a řešení investičních sporů. Je třeba vzít v úvahu, že i přes 
současnou ekonomickou krizi  zahraniční investoři  v ČR stále investují,  a s tím je 
spojen i zvyšující se počet investičních sporů, které proti ČR vedou či se chystají v 
budoucnu vést.

 
2. Náročnost tématu

Téma diplomové práce považuji za náročné, protože kladlo na diplomantku 
potřebu  studia  příslušné  české  i  zahraniční  literatury,  judikatury,  rovněž  tak 
příslušných právních dokumentů, týkajících se zpracované problematiky.
 
3. Kritéria a hodnocení práce

Zkoumaná  problematika  je  tématicky  rozdělena  do  čtyři  kapitol,  úvodu  a 
závěru. Práce je doplněna přílohou obsahující způsoby řešení sporů mezi investorem 
a  státem  na  základě  jednotlivých  smluv  o  ochraně  a  podpoře  investic.  Z textu 
diplomové  práce dovozuji,  že  diplomantka  postupuje  od  zkoumání  historických  a 
obecných otázek (jako je vymezení pojmu mezinárodní investice jak z ekonomického 
pohledu, tak i právního pohledu) přes prameny právní úpravy, spory z mezinárodních 
investic až po některé aspekty ochrany investic v rámci Evropské unie. 

Z  textu  předložené  diplomové  práce  dále  dovozuji,  že  diplomantka  se  ve 
zkoumané problematice  velice  dobře  orientuje,  že  prostudovala  dostatečný  počet 
titulů tuzemské i zahraniční odborné literatury, je jí známa příslušná právní úprava i 
judikatura. 

Oceňuji vlastní názory diplomantky obsažené v textu diplomové práce. Úprava 
práce i její jazyková a stylistická úroveň jsou na odpovídající výši. 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
K předložené  diplomové  práci  nemám  žádné  podstatné  věcné  připomínky, 

neboť ty jsem uplatnil již dříve při vlastní tvorbě textu diplomové práce. Pouze jedna 
poznámka –  na str.  19  diplomantka  píše:  „v  poslední  době byly  také zrušeny tři 
dvoustranné smlouvy o ochraně a podpoře investic se Slovinskem, Itálií, Dánskem, 
Estonskem a Maltou.“ Ve skutečnosti se jedná o zrušení šesti smluv. 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět otázku, jakým způsobem 
a  podle  jakých  právních  předpisů  by  se  řešil  investiční  spor  mezi  slovenským 
investorem a Českou republikou vzhledem k neexistenci platné dohody o ochraně a 
podpoře investic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou?



5. Doporučení práce k obhajobě
Předloženou  diplomovou  práci  považuji  za  práci  splňující  stanovené 

požadavky, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň 
Předloženou diplomovou práci hodnotím známkou „výborně“. 

V Praze dne 11. dubna 2011              

                                                                           Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
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