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1. Aktuálnost (novost) tématu:

Předložená diplomová práce se zabývá dosti aktuálním tématem, které sice není zcela nové, 

ale jako téma diplomové práce u nás dosud nebylo zpracováno. Práce si klade za cíl 

analyzovat a porovnat procesní pravidla v současném mezinárodním ekonomickém právu. Pro 

srovnání zvolila mechanismy řešení sporů WTO, ICSID a NAFTA, což je adekvátní a 

v úvodu též zdůvodněný výběr. 

2. Náročnost tématu:

Z výše uvedeného vyplývá, že jde o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat 

množství primárních pramenů, zejména smluv a judikatury, jakož i české a zahraniční 

odborné literatury, ale také pochopit vztahy mezi zkoumanými institucemi a procesními 

pravidly mezinárodního ekonomického práva. Je škoda, že i tato diplomová práce (jak je dnes 

stále častější) vychází především z internetových zdrojů. To lze zčásti pochopit tam, kde jde 

o aktuální informace nebo články ze zahraničních časopisů, které u nás nejsou dostupné. 

Nijak to však neomlouvá malé využití dostupné české odborné literatury knižní a časopisecké 

(s výjimkou několika starších či obecně zaměřených titulů učebnicové povahy). Kromě 

článků v časopisech by se k tématu práce hodily např. tyto knihy: Mezinárodní dohody o 

ochraně investic a řešení sporů (2. vyd., Praha: Linde, 2008), Konkurující jurisdikce 

mezinárodních rozhodovacích orgánů (Praha: PF UK, 2009).   

3. Hodnocení práce:

Lze konstatovat, že diplomant splnil cíle, které si vytyčil v úvodu práce. Práce je logicky 

rozdělena vedle úvodu (1.) a závěru (6.) do čtyř kapitol. Kap. 2. je velmi stručná, spíše 

preliminární poznámka, ve které je vymezen pojem mezinárodní ekonomické právo a řešení 

sporů v tomto odvětví mezinárodního práva. Další tři kapitoly jsou mnohem rozsáhlejší a 

vnitřně strukturované. Autorka v nich postupně představuje institucionální rámec a pravidla 



pro různé způsoby řešení sporů v rámci WTO (3.), ICSID (4.) a konečně i NAFTA (5.), kde 

upraveno více typů a modalit řešení sporů.    

Celá práce je zdařile završena přiměřeně rozsáhlým a výstižným závěrem, ve kterém 

diplomantka podle několika kritérií porovnala výše rozebrané institucionální mechanismy 

řešení sporů.  

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:

I k této práci lze mít určité připomínky a otázky. Po formální stránce je sice psána přehledně, 

srozumitelně, ale přitom většinou odborným právnických jazykem, avšak obsahuje určité 

množství překlepů a gramatických chyb, zejm. shody, např. žádné pravidla (s. 11 i jinde), 

strany přijali (s. 70), apod. V řadě případů se projevují i problémy s odbornou terminologií, 

které patrně vyplývají z neumělých autorčiných překladů z angličtiny, i když mohla a měla 

používat již ustálených českých ekvivalentů. Občas to dokonce vyvolává pochybnosti o 

porozumění rozdílům mezi základními metodami řešení sporů, např. „zprostředkovatelských 

smírčích metod“ (s. 12), doložka v čl. 7 odst. 1 DSU (s. 13), nebo pojem „vyjednávač“ 

v kontextu smírčího řízení ICSID namísto smírčího soudce, kterýžto výraz obsahuje oficiální 

český překlad Washingtonské úmluvy (pod č. 420/1992 Sb.).  

Po obsahové stránce doporučuji pro ústní obhajobu, aby diplomantka vysvětlila: (1) rozdíl 

mezi vyjednáváním a smírčím řízením; (2) zda se před rozhodčím řízením ICSID uplatňuje 

přímé jednání mezi stranami sporu; a (3) co znamená a kde se uplatňuje princip selecta una 

via ?

5. Doporučení:

Posuzovaná práce i přes určité připomínky svým obsahem představuje velmi dobrou 

diplomovou práci. Proto ji plně doporučuji k obhajobě.
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