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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Diplomant si zvolil téma, které je velmi aktuální. Vzhledem k tomu, že čl. 50 SEU dosud nebyl 

aplikován v praxi a ani před jeho zavedením nebyly případy států usilujících o vystoupení 

z ES/EU, nebyla otázka vystoupení dosud řešena v rámci právní praxe. Odborná literaturu ovšem 

pojednává o řadě teoretických východisek, která vychází především z pojetí suverenity státu a 

z koncepce nadnárodní organizace jako nového prvku (sui generis) v systému mezinárodního i 

vnitrostátního práva. Současné vyjednávání o vystoupení Spojeného království z EU nabízí 

možnost přezkoumat tato východiska v aktuálním světle.      

 

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

metody 

 

Téma je náročné na teoretické znalosti. Autor musel provést podrobné zkoumání relevantních 

primárních i sekundárních pramenů v jejich historickém kontextu. Zpracování tématu vyžaduje 

schopnost uchopení teoretických koncepcí a příslušných ústavních a evropskoprávních doktrín. 

Pro účely práce bylo nutné komplexní souvislosti členství suverénního státu v nadnárodní entitě 

promítnout do logické a přehledné struktury. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Kromě úvodu a závěru autor práci členil do čtyř hlavních kapitol. Podle úvodu do práce si autor 

kladl za úkol „komplexní popsání problematiky práva členského státu na vystoupení z Evropské 

unie“. Podle autora bylo stanovení tohoto cíle předmětem určitého přehodnocení původního 

záměru, se kterým k práci přistoupil. Pravda je, že skutečný záměr studie je nakonec užší, než 

autor píše, jelikož předmětem jeho analýzy je především čl. 50 SEU. Skutečně komplexní 

uchopení problematiky vystoupení z EU by muselo brát v potaz také řadu aspektů, které nejsou 

řešeny ve světle čl. 50 SEU. Je ovšem otázkou, zda by takto široký záměr byl zvládnutelný 

v rámci běžného rozsahu diplomové práce. Předložená práce je i s užším záměrem poměrně 

rozsáhlá. 

V první kapitole autor pojednal o pojmu suverenity. Autor chtěl nabídnout čtenáři jakési 

„státovědně teoretické minimum“ (str. 6). Výklad suverenity ze strany autora je v podstatě 

kvalitní a zohledňuje řadu teoretických argumentů. Nicméně autor na str. 11 sám dospěl 

k poznatku, že „pro potřeby práce neni ani tak důležitý přesný výklad pojmu suverenita a všech 

jejích projevů“. Autor zřejmě chápe rozhodnutí o vystoupení z EU jako projev suverenity 

členského státu, ale z povahy věci není zcela jasné, v čem by mohlo toto rozhodnutí učiněné 

v souladu s čl. 50 SEU kolidovat s kritizovanou judikaturou SDEU. Autor mohl tedy svoji 

argumentaci o suverenitě lépe začlenit do logické stavby celé studie, resp. mohl první kapitolu 

výrazně zkrátit. Část kapitoly, která je věnována případům Grónska, Alžírska, Ostrova svatého 

Bartoloměje a Souostroví Saint-Pierre a Miquelon, je sama o sobě zajímavá. Autor také právně 

doplňuje, že se „z právního pohledu nejednalo o vystoupení členského státu, jelikož nikdy 

nevystupoval členský stát jako takový“ (str. 24). Není však zcela jasné, proč chtěl autor z těchto 



  

případů odvozovat podstatné závěry pro případy vystoupení ve formálním smyslu, které 

představují zcela jinou situaci. 

V druhé kapitole se autor zaměřil na výklad čl. 50 SEU. Jedná se o celkem kvalitní komentář 

k citovanému ustanovení, byť bych uvítal, kdyby autor mimo analýzy samotného textu normy 

zohlednil více také odbornou literaturu. Komentář by tedy mohl více syntetizovat stávající 

doktrínu. 

Třetí kapitola měla být věnována „aplikační praxi“ související s právem na vystoupení. Pravda 

je, že autor do této části začlenil také nástin politických motivů za rozhodnutím o vystoupení 

Spojeného království z EU. Podnětné je pojednání o vnitrostátních aspektech vystoupení z EU, 

které jsou v kontextu britského práva zvlášť zajímavé. O „alternativních scénářích“ vystoupení 

uvažuje celá řada právníků a politiků. Nebylo nutné tyto úvahy postavit takřka na zelené louce. 

Kvalitní práce s dostupnou literaturou a politickými dokumenty by práci jistě obohatila.     

Také úvahy de le ferenda ve čtvrté kapitole lze považovat za podnětné. Bylo by vhodné nastínit 

ty otázky, které nemají být řešeny v čl. 50 SEU, jelikož jejich řešení vyžaduje smíšenou dohodu. 

Limity čl. 50 SEU tedy nejsou jen výsledkem nevhodné dikce, ale vyplývají ze systematického 

výkladu pravomocí EU a členských států.     

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomant předložil kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Autor prokázal angažovaný 

vědecký přístup ke složitému a aktuálnímu tématu. Cílem autora bylo překročit stín pouhého 

popisu konkrétního právního problému a nabídnout originální řešení.  

Jak z hlediska samotné práce, tak i s ohledem na autorovy závěry považuji cíle práce vcelku za 

splněné.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor z velké části dosáhl vytyčených cílů. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor práci zpracoval samostatně, nejde o plagiát. 

Logická stavba práce Logická struktura práce v podstatě odpovídá 

stanoveným cílům. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji je na standardní úrovni. Autor 

v seznamu literatury uvedl mnoho odborných 

publikací. Bylo by však vhodné uvést pouze díla, se 

kterými autor prokazatelně pracoval pomocí 

přímých citací nebo v poznámkách pod čarou. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kvalitu analýzy lze označit za standardní. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce splňuje formální kritéria kladená na tento druh 

vědecké práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá jazyková úroveň. Místy je zarážející sklon 

autora k patosu (např. když se opakovaně snaží 

vysvětlit význam evropské integrace jako takové a 

vystoupení z EU „v dosavadních lidských dějinách“ 

(str. 29, 75). Doporučuji střízlivější přístup ke 

zvolenému zadání. Zarážející je též nadměrné 

užívání přímých citací na začátku každé kapitoly. 



  

Zvolené citace souvisejí s předmětem analýzy 

v nejlepším případě vzdáleně, někdy vůbec. Některé 

citace, které mají záměrně působit úsměvně, mohou 

působit i nechtěně komicky.   

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby by se měl diplomant vyjádřit k následujícím otázkám:  

1. Které konkrétní problémy vyjednávání o Brexitu považuje autor za nejsložitější?  

2. Které otázky vystoupení by měly být řešeny smíšenou dohodou EU a členských států? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 23.6.2018 

 

_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


