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1. Aktuálnost (novost) tématu:
V angličtině sepsaná diplomová práce nadstandardního rozsahu i způsobu zpracování se
zabývá tématem, které dosud nebylo v české odborné literatuře zpracované. Čína je velmi
důležitým ekonomickým hráčem, má uzavřenu řadu dvoustranných dohod o ochraně investic
(BITs). Kromě toho v posledních letech Čína začala dávat větší důraz na ochranu životního
prostředí. Jde tudíž o důležité a aktuální téma.
2. Náročnost tématu:
Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle velkého množství
dvoustranných dohod o ochraně investic (BITs) a vnitrostátních předpisů ČLR, jakož i
poměrně rozsáhlé zahraniční odborné literatury. Lze konstatovat, že diplomantka se s úkolem
úspěšně vyrovnala.
3. Hodnocení práce:
Diplomová práce má poměrně komplikovanou strukturu. Po stručném úvodu následuje tzv.
„intermezzo“ v podobě historického exkursu a dále je rozdělena do osmi částí a závěru.
Historický exkurs má sice v názvu regulaci ochrany životního prostředí a rozvoj zahraničních
přímých investic, ale obsahově se více věnuje mezinárodnímu obchodu, takže je v kontextu
této práce nadbytečný. První kapitola se zabývá smiřováním rozporu mezi ochranou životního
prostředí a mezinárodním investičním právem. Kap. 2 poměrně obsáhle popisuje prameny
ochrany životního prostředí v FDI. Obdobně kap. 3 představuje hlavní aktéry ochrany
životního prostředí v FDI. Kap. 4 se zabývá příčinami a formálními prameny čínské
legislativy na ochranu životního prostředí. Následující kapitola vymezuje ustanovení na
ochranu životního prostředí v mezinárodních investičních dohodách. Mimořádně stručná kap.
6 pak uvozuje čínský přístup k ekologicky odpovědnému investování, na což pak navazuje
rozbor čtyř typů ustanovení o ochraně životního prostředí v čínských BITs (kap. 7). Poslední

kapitola (8.) přináší zhodnocení těchto ustanovení v čínských BITs, čímž předjímá a doplňuje
velmi stručný závěr.
Práce dále obsahuje seznam české a zahraniční odborné literatury, dvoustranných smluv a
arbitrážních nálezů. Práce také obsahuje český abstrakt a rozsáhlejší české teze.
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Po formální stránce je práce napsána v angličtině na vysoké úrovni, velmi pečlivě, bez většího
počtu překlepů či gramatických chyb, odborným a přitom srozumitelným jazykem. Práce
s prameny a poznámkový aparát je na dobré úrovni, avšak s překlepy a nejednotným
způsobem citování (např. stejnou práci uvádí někdy s českým, jindy s anglickým názvem). Na
horší úrovni, včetně některých anglismů (jako „obligace“) je však české Résumé.
Po obsahové stránce se práce v zásadě drží tématu, ale v některých kapitolách (zejm. v první
polovině práce) odbočuje. Práce je velmi dobře argumentovaná tam, kde se zabývá čínskou
úpravou investic, závěry jsou jasné a přesvědčivé. Horší je to tam, kde se pouští do
obecnějších otázek mezinárodního práva, jako jsou prameny, např. deformovaným výkladem
článku 38 Statutu MSD.
Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky:
(1) Vysvětlit vztah mezi mezinárodním minimálním standardem a standardem FET z pohledu,
zda jde o standardy absolutní, relativní, závislé nebo autonomní.
(2) Jaká je role soudních rozhodnutí a ekvity, jde skutečně o formální prameny mezinárodního
práva?
(3) Je rozdíl mezi ochranou životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje v ustanoveních
mezinárodních investičních dohod?
5. Doporučení:
Posuzovaná práce svým obsahem představuje kvalitní diplomovou práci, kterou plně
doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako velmi dobrou až
výbornou.
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