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Diplomant si vybral téma, které je v současné době aktuální. Zvolené téma tak, jak bylo 

autorem zpracováno, je náročné na aplikační právní praxi promítnutou do podnikatelského 

prostředí.

Cílem práce bylo popsat možnosti a některá rizika vstupu podnikatelů, konkrétně 

českých, na čínský trh.

Práce poskytuje analýzu možností, které má na výběr zahraniční podnikatelský subjekt, 

který se chce prosadit na čínském trhu, a rizik s nimi spojených. Práce je logicky rozdělena do 

úvodu, do 3 rozsáhlých kapitol a závěru, seznamu literatury a použitých pramenů. V první 

kapitole je dána charakteristika čínské ekonomiky, ve druhé kapitole se práce zaměřuje na 

analýzu jednotlivých forem vstupu, jež jsou rozděleny na vývozní operace, vstupy formou 

poskytování licencí a nebo franchisingu a kapitálové vstupy spojené se založením společnosti 

přímo v Číně.  U každé z těchto forem jsou rozebrány prameny právní úpravy a jsou uvedeny 

praktické rady pro zahraniční podnikatele. Pozornost je zaměřena také na výhody a možná 

rizika provázející jednotlivé formy vstupu. Ve třetí kapitole práce je rozebrána ochrana 

duševního vlastnictví v Číně a její právní úprava, která zasahuje všechny podnikatelské 

subjekty, ať již zvolí vstup do Číny jakoukoliv formou. 

Největší přínos práce spatřuji v tom, že vychází z aktuálního znění čínských předpisů, 

které provázaně vykládá a upozorňuje na největší aplikační rizika; v tomto práce přesahuje 

relativně hojnou zahraniční literaturu propagující vstup na čínský trh.



Více jak 90stránková diplomová práce je zpracována s obvyklým vědeckým aparátem –

je uveden seznam literatury a pramenů, v textu jsou vhodně umístěné citace a odkazy, v první 

kapitole grafy a tabulky. Práce splňuje po formální stránce podmínky kladené na tento typ 

prací. Autor vycházel především z materiálů a oficiálních údajů a statistických dat, zákonných 

předpisů a relevantní zahraniční literatury.

Ke koncepci, způsobu zpracování práce a závěrům autora nemám zásadní výtky; 

analytická metoda a komparace jsou použity správně, závěry shrnují základní body práce; 

diplomantovy samostatné úvahy a argumenty jsou podloženy fakty. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn. Diplomovou práci pokládám za dobře 

zpracovanou a doporučuji ji k ústní obhajobě. Navržené hodnocení - podle výsledku ústní 

obhajoby - doporučuji za výborně.

Při ústní obhajobě by se diplomant měl vyjádřit k roli českého státu a jeho motivaci ve 

vztahu ke snaze českých podnikatelů vstoupit na čínský trh, a to jak z hlediska ekonomického

a daňového, tak z hlediska právního (např. smlouvy o ochraně investic).
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