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 Cílem diplomanta bylo sepsat práci, která by jeho slovy „měla sloužit 
podnikatelům, kteří chtějí využít obrovských možností, které Čína nabízí, a chtějí na její 
trh vstoupit“. 
 

Diplomant podle mne tento cíl  - zjednodušeně popsat základní atributy podnikání 
na čínském trhu - splnil, neboť po nutném úvodním slovu stručně popsal jak právní, tak 
ekonomické aspekty vstupu na čínský trh pro zahraniční investory, včetně analýzy 
základních atributů vlastního právního rámce, analýzy výhodnosti investic i rizik nástrojů 
vstupu na čínský trh jako jsou například franchising, joint venture, licence, kupní 
smlouvy apod.. 

 
Druhou částí posuzované diplomové práce byl popis základních charakteristik 

právní úpravy oblasti duševního vlastnictví na čínském trhu. Zde diplomant ve zkratce 
uvedl pro informaci potenciálních investorů v Číně problematiku ochranných známek, 
patentové ochrany nebo autorských práv. Samostatný text autor věnoval také 
problematice ochrany duševního vlastnictví. 

 
K práci diplomanta lze uvést, že zkoumaná problematika (úvod pro investory na 

čínský trh) je jako taková relativně často zpracovávaným tématem. Ovšem v pojetí 
diplomanta (citací a komentářem relevantní právní úpravy) se jedná o záležitost do jisté 
míry specifickou. 

 
Z metod použitých v diplomové práci je možné uvést zejména komparaci, 

abstrakci, indukci, syntézu i analýzu. Z hlediska koncepce textu má diplomová práce 
požadovanou strukturu a úroveň.  
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Práce podává podle mého názoru strukturovaný a logický přehled zkoumané 
problematiky. Svým rozsahem – 95 stran psaného textu – diplomová práce bohatě 
převyšuje normovaný minimální rozsah.  
 
 Úprava diplomové práce je provedena na požadované úrovni, stejně jako 
stylistická a jazyková úroveň diplomové práce. Autor využil dostatečně i dostupnou 
literaturu (jak českou, tak i cizojazyčnou).  
 
 

Otázka k zodpovězení:   
Je rozhodovací proces (čínských) joint venture struktur s irelevancí rozhodovací 
majority v určitých případech spíše ojedinělým institutem nebo jde o standardní 
právní úpravu i v jiných typech právních forem podnikání? 

 
Vzhledem k úrovni zpracování diplomové práce po formální stránce, kde práci 

hodnotím jako dostatečně rozsáhlou a na vhodné grafické úrovni, i po stránce obsahové, 
doporučuji práci k obhajobě. Podle úrovně zodpovězení doplňujících otázek v rámci 
obhajoby práce, navrhuji hodnotit jako výbornou, případně velmi dobrou. 
 
  

V Praze dne 20. září 2012  
                                                          

                 …………….…………………………………… 
                   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 
 


