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1. Aktuálnost (novost) tématu
Po rozšíření WTO o některé transformující se ekonomiky byla diskutována otázka, do jaké míry se
jejich zapojení do světového obchodu odrazí na efektivitě mechanismu řešení sporů na úrovni WTO.
Tato otázka byla zvláště naléhavě diskutována a následně analyzována po přistoupení Ruska a Číny.
Diplomantka se ve své práci se zabývá tématem, které je velmi zajímavé a aktuální z obecného
mezinárodně právního pohledu, tématem, které je důležité pro samotnou Světovou obchodní
organizaci a její fungování. Autorka práce zúžila poněkud široce a zdánlivě nejasně formulované téma
na fungování mechanismu řešení sporů v rámci WTO ve vztahu ke sporům, které jsou vedeny Čínou a
tím práci nejen zaktualizovala, ale rovněž ozvláštnila a svým výběrem prokázala, že má patrně talent
vybrat si téma, které je opravdu zajímavé a nosné. Jak lépe lze otestovat funkčnost systému řešení
sporů v oblasti mezinárodního ekonomického práva, než na popisovaném případě?
2. Obsah a členění diplomové práce
Práce se členěna do šesti částí (úvod, závěr a čtyři obsahové) a jednotlivé kapitoly jsou dále vnitřně
členěny do subkapitol. V první kapitole se předkladatelka práce věnuje metodami řešení sporů a
obecně systému řešení sporů v rámci WTO, historickým vývojem, změnami DSU, procesními fázemi,
alternativním metodám řešení sporů a otázce, jak daný systém využívají rozvojové země. Druhá
kapitola je věnována otázce přistoupení Číny k WTO, třetí část je věnována velmi zajímavé kulturně
právní otázce přístupu Číny k judiciálním mechanismům řešení sporů v mezinárodním právu obecně a
v právu WTO zvláště a čtvrtá část, patrně nejzajímavější a jádro práce tvořící část je věnována
případovým analýzám, v nichž Čína vystupuje v různých rolích, a to jako stěžovatel, odpůrce nebo
třetí strana. Ve čtvrté části autorka navíc podává přehled o předmětu sporů. Práce je systematicky
členěna a autorka se striktně drží zvolené struktury a podává tak velmi plastický popis stávající situace
a perspektiv v dalšího vývoje čínských sporů. V závěr u se pak snaží zobecnit a přehledně syntetizovat
analyzované poznatky.
3. Náročnost tématu

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních primárních a
sekundárních informačních zdrojů, včetně mezinárodní smluvní úpravy, kasuistiky, doporučení a
materiálů připravených pro jednání na mnohostranném kole obchodních jednání, ale i příslušnou
odbornou literaturu. Diplomantka tento úkol zvládla bez sebemenšího zaváhání.
4. Hodnocení práce
Je zjevné, že práce nemůže vždy zabíhat do příliš velkých prodrobností a že by každá z dílčích analýz
mohla podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je podaný přehled
zpracován velmi pečlivě a srozumitelně. Celkově práci hodnotím kladně, diplomantka prokazuje, že je
schopna zorientovat se v poměrně komplexní problematice a zpracovat ji srozumitelným způsobem.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s citovanými
primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se drží zvolené struktury a
práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně a práci doporučuji k ústní obhajobě.
Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky:
Jaká kritická místa se objevila při řešení sporů mezi Čínou a ostatními členskými státy a jaké
zvláštnosti lze z předložené analýzy vyvodit. Zdá se, že na objem obchodní výměny a je počet
čínských sporů relativně zanedbatelný, jaké jsou příčiny tohoto jevu, přihlédneme-li k tomu, že se
Čína stala členským státem WTO nedávno.
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