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POSUDEK oPONENTA RIGonÓznÍ pnÁcn

1. AktuáInost (novost) tématu

Autorka ngorónú práce si za téma své rigorózní práce zvolila problematiku podpory a ochrany
mezinárodních investíc. Jedná se o zajímavé a aktuální téma zejména ve světle řešení souěasných
sporu s mezinárodních aspekÍem jako je např. ústarmí stížnost podaná investory fotovoltaiclcých
elektráren k Ústavnímu soudu ČR apod.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Autorkou zvolené téma rigorózni práce je tématem praktickým, které je rczebiráno v odborné
literatuře i ve vědec!ých pracích. Autorka měla pro zpracováni igorózru práce dostatek podkladů
v odborné literatuře, v prármích předpisech, jakoŽ i v internetoých zdrojích. Kandidátka vpži|a
rovněž zahrantěni právní literaturu. Zpracování zvoleného tématu vyžaúlje zejména popisnou,
hodnotící, kritickou a kreativní metodu přístupu.

3. F.ormální a systematické členění práce

Zforrná|ruho hlediska se rigorózní práce skládá zprohlášení, poděkování, shrnutí věeském a
anglickém jazyce, obsahu, úvodu, ětl kapitol, závěru, seznamu použité literatury, abstraktu v ěeském
a anglickém jazyce a seznamu klíčoých slov.

Vúvodu, kteý autorka oznaé1|ajako první kapitolu, vysvětlila, že se ve své práci zabyvá zvolenou
problematikou komplexně a rozhodla se podrobit ana|ýze veškeré dohody, kter.ými je Česká republika
na poli mezinárodních investic vázána. Cílem rigorózní práce je rozčlenit jednotlivé norÍny do skupin
dle obdobnosti řešení problémů a kriterií stanovených autorkou a upozomit na ustanovení, která
autorka povaŽuje za problematická.
Ve druhé kapitole autorka rrymezila právní rámec ochrany investic stanovený vnitrostátním právem'
ýznamnými multilaterálními mezinárodními dohodami, jakožidvoustrannýni dohodami ovzé4emné
ochraně a podpoře investic.
Třetí kapitola je věnována ana|ýze jednotliých dvoustrarrrrých dohod o ochraně a podpoře investic.
Autorka se zaměřila na jednotlivé pojmy vyslgrtující se v dohodách a poukázala na odlišnosti v pojetí
jednotliých smluv.
Ctvrtá kapitola popisuje čirrrrost Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic, jeho organizaění
strukturu, jurisdikci, předmět řešení právních sporů, procesní pravidla, povahu rozhodčího náIent
včetně opravných prostředků
V páté kapitole autorka nastínila problémy, které vznikají při řešení sporů, jdeJi o smluvní státy EU a
dochází-li ke kolizi bilaterálních dohod s právem Evropské unie.
Závěr je jednak shrnutím textu rigorózní ptáce a současně upozoměním na zásadni prár.lrí problémy
v oblasti aplikace mezinárodní právních norem a ochraně investic a transferu kapitálu.



4. Vyjádřeníkpráci

Rigorózní práce je poměmě popisná. Vlastní názory kandidátky se vyslgrtují ponejvíce v jejím závéru,
Ze systematického hlediska by bylo i s ohledem na rozsah závěru (11 stran) ngorózru práce vhodnější,
kdyby kandidátka obsah textu uvedený v závěru rozdělila a své vlastní nánory na zkoumanou
problematiku vtělila do zvláštní kapitoly předsunuté pÍed závěr, kteÚ by byl vywcholením a shmutím
vlastní práce. Tím by rigorózrn práce získala na přehlednosti a na důraznosti.

5. Kritéria hodnocení práce

6. Připomínky a otáz|<y k zodpovězení při obhajobě

V rigorózní práci postrádám úvahy de lege ferenda. Těmi by se měla autorka zabývat při ústď
obhajobě igorózni práce a rovněž by měla precizněji a přehledněji l'ymezit jednotlivé právru
problémy, kterými se zabýváv závéru práce'

ručení/nedoporučení práce k ii k ústní obhai
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JUDr. Pavlína Vondráčková
oponent igorózrupráce

Splnění cíle práce Autorka rigorózru práce v zásadé splnila výěený
cíl. Nicméně bylo v silách autorky rigorózní práci
více utřídit a zvolenou problematiku lépe osvětlit.

Samostatnost při zpracování tématu Nebylo zjištěno' že by autorka nevypracovala
rigorózní práci samostatně..

Logická stavba práce Autorka postupovala od obecného ke zvláštnímu.
Ke stavbě práce nemám rrýhradv.

Práce s literaturou (vyuŽiti cízojazyěné literatury)
věetně citací

Autorka pracovala sbohatým obsahem odborné
literatury věetně literatury zahtaruěn a též
s intemetovými zdroií.

Hloubka provedené ana|ýzy (ve vztahu ke
zvolenému tématu)

Autorka provedla analýnt jednotliých pojmů
užívaných v mezinárodních smlouvách' kterou
doplnila odkazv na konkrétní dohodv.

Uprava práce (text, grafy' tabulky) Uoravu oráce hodnotím iako dobrou.
Jazyková a stylistická úroveň Z jazykového hlediska rigoróni práce vykazuje

řadu závažných nedostatků spoěívajících ve
velkém množství překlepů a pravopisných chyb.
V některých pasážich působí text šroubovitě
(např. na str. 102 risorózní oráce).


