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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Autor si zvolil ke zpracování tématiku vystoupení členského státu z EU v kontextu Brexitu, 

které je s ohledem na probíhající proces vystupování Spojeného království Velké Británe a 

Severního Irska z Evropské unie nepochybně tématem aktuálním. Volbu tématu je třeba 

kladně hodnotit. 

 

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

metody 

Vystoupení členského státu z EU je v primárním právu upraveno teprve od vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost v roce 2009, přičemž Spojené království je prvním státem, 

který z EU vystupuje. S ohledem na novost této právní úpravy a dosud nedokončený proces 

vystoupení Spojeného království klade téma zvýšené nároky na zpracování. Použitými 

metodami jsou standardní metody deskripce, analýzy a syntézy. Na poměry kvalifikačních 

prací autor nadužívá citace výroků politiků apod. (někdy dosti dlouhé, viz str. 50), jejichž 

zařazení mi však v některých případech nepřipadá vhodné (viz citace Záskoku na str. 75, byť 

jsem jinak milovníkem Járy Cimrmana). 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Autor si zvolil skutečně ambiciózní cíl své diplomové práce, a to „komplexní popsání 

problematiky práva členského státu na vystoupení z Evropské unie“ (str. 2). Tomu také 

odpovídá struktura práce, která je celkem logická. Autor se v první části správně zabývá 

nejprve teoretickými otázkami suverenity státu, podstatu suverenity však bohužel 

nevysvětluje (str. 11). Další kapitoly jsou věnovány právu na vystoupení členského státu 

před přijetím Lisabonské smlouvy. V druhé části analyzuje právní úpravu v čl. 50 Smlouvy 

o Evropské unii s tím, že rozlišuje hmotněprávní a procesněprávní úpravu. Byť bych 

v souvislosti s jinými oblastmi práva toto rozlišení ocenila, v tomto případě je nepovažuji za 

příliš šťastné, protože je obtížné jasně rozlišit hmotněprávní aspekty této úpravy na jedné 

straně a procesněprávní na straně druhé. Třetí část se týká vystoupení Spojeného království 

z EU. Za příliš stručnou považuji kapitolu 3.1 věnovanou motivům vystoupení. Nejedná se 

jen o problematiku politickou, ale i právní. Diplomant např. vůbec nezmiňuje jednání 

v rámci Evropské rady před konáním referenda ve Spojeném království a přijaté závěry ze 

dne 18.-19. 2. 2016 zahrnující rozhodnutí hlav států a předsedů vlád o novém řešení pro 

Spojené království v rámci Evropské unie. V části čtvrté autor uvádí návrhy de lege ferenda. 

Zařazení této části je určitě namístě, avšak návrhy řešení nedostatečné právní úpravy jsou 

velmi stručné a nepropracované.  

 

4. Vyjádření k práci 

Autor se snaží komplexně uchopit problematiku vystoupení z EU a lze konstatovat, že 

výsledkem je její vcelku zdařilé zpracování v předkládané diplomové práci. Daní za tuto 

komplexnost je však jistá povrchnost přístupu projevující se v řadě případů příliš stručným 

rozborem dílčích otázek či návrhů. Kromě připomínek uvedených výše se jedná např. o 

nedostatečnou analýzu budoucnosti smíšených dohod uzavřených Unií a členskými státy či 

povahy dohody o vystoupení nejen z hlediska formy, ale i obsahu. Na druhou stranu je 



  

ovšem zapotřebí znovu ocenit volbu tématu práce s ohledem na jeho aktuálnost i odvahu 

toto téma sepsat. Diplomová práce je čtivá, přehledná, srozumitelná, bez závažnějších 

faktických chyb. Autor postihl řadu důležitých aspektů institutu vystoupení členského státu 

z EU. Oceňuji i úvahy de lege ferenda, je však škoda, že návrhy nejsou podstatně 

propracovanější. Důkladnější by měla být i autorova právní argumentace. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor v zásadě naplnil cíl práce.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce dle mého názoru nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor shromáždil velké množství odborných zdrojů. 

Nepříliš vhodné jsou však odkazy na 

bakalářské/diplomové práce. Přímé citace použitých 

zdrojů je třeba vždy dávat do uvozovek. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Diplomová práce je místy příliš stručná (podrobnosti 

jsou uvedeny výše). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava je dobrá s jednou výhradou. 

V poznámkách pod čarou autor kombinuje různé 

typy písma, což působí rušivě. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková stránka práce je dobrá, stylistická úroveň 

by potřebovala místy doladit. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1. Opravdu autor považuje za problematický odkaz na soulad s ústavními předpisy v čl. 

50 odst. 1 SEU? Podobný odkaz se objevuje i v jiných ustanoveních zakládacích 

smluv, aniž by byl jeho výklad zpochybňován, např. čl. 48 odst. 4 a 6 SEU. 

2. V kapitole 4.1.2 diplomant kritizuje právní úpravu hlasování zástupců z vystupujícího 

státu a navrhuje vyloučit jejich právo hlasovat „v zásadních otázkách schopných 

ovlivnit budoucnost Evropské unie“ (str 67). O jaké otázky by se konkrétně jednalo? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

Navržený klasifikační stupeň MEZI VÝBORNĚ A VELMI DOBŘE. 

 

 

V Praze dne 21. 6. 2018 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


