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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma posílené spolupráce je v současnosti velmi aktuální zejména v kontextu brexitu. Brexit 

ukázal, že názory členských států EU a jejich obyvatelstva na evropskou integraci se mohou 

značně lišit a vést dokonce i k úplnému odmítnutí Evropské unie jako takové. S ohledem na 

prohlubující se diverzifikaci Unie, způsobenou přistupováním nových států (která bude 

nepochybně pokračovat, dojde-li k rozšíření na Balkánský poloostrov), je proto žádoucí 

vhodným způsobem umožňovat potřebnou flexibilitu dalšího vývoje evropské integrace. 

Posílená spolupráce může přitom sloužit jako jeden z nástrojů pro řešení této situace. 

Komplexní zpracování zvoleného tématu je třeba považovat za přínosné také z toho důvodu, 

že uvedené problematice není v české právnické literatuře věnováno příliš mnoho 

pozornosti. 

 

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

metody 

Téma je do jisté míry interdisciplinární - politologickoprávní, vyžaduje proto kromě znalosti 

práva EU také schopnost politologického uvažování. V práci jsou použity obvyklé vědecké 

metody – deskriptivní, analýza a syntéza a částečně též komparativní metoda. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je logicky strukturována do pěti hlavních částí kromě úvodu a závěru. 

Autor se nejprve správně zabývá terminologií, která je ve zkoumané oblasti značně 

různorodá a nejdnotná. Jedná se přitom o terminologii politologickou, nikoli právní, která 

není jasně definovaná v pozitivním právu. Další část je věnována historickému vývoji 

posílené spolupráce (resp. dříve užší spolupráce), jenž v zásadě započal přijetím 

Amsterdamské smlouvy. V části 3. se diplomant zaměřuje na analýzu platné právní úpravy, 

včetně např. dosud nevyjasněné otázky vystoupení z posílené spolupráce. Autor zařadil i 

kapitoly věnované posílené spolupráci v některých specifických oblastech, zejména v rámci 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Těžištěm diplomové práce jsou části 4. a 5. 

v nichž autor nejprve rozebírá konkrétní případy již navázané posílené spolupráce a následně 

hodnotí právní úpravu posílené spolupráce a zkušenosti s jejím uplatňováním. 

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomant dle názoru vedoucí práce dobře uchopil zvolené téma a vypracoval velmi kvalitní 

studii. Judikatura Soudního dvora EU je v této oblasti velmi sporá, autor proto pracoval 

převážně s unijní právní úpravou a s odbornou literaturou, zejména zahraniční. Tématu se 

věnuje do patřičné hloubky, zabývá se nejrůznějšími aspekty institutu posílené spolupráce, 

přičemž se snaží hledat i odpovědi na otázky, které nejsou dosud zodpovězené, např. již 

zmíněné vystoupení z posílené spolupráce či její ukončení. Přidanou hodnotou této práce je 

komplexní zpracování všech případů dosud navázané posílené spolupráce, jejich realizace a 

následné zhodnocení tohoto institutu. Souhlasím přitom s názorem autora, že posílenou 

spolupráci nelze zatím hodnotit zevrubně, protože praktické zkušenosti s ní jsou značně 

limitované, dosud byly plně realizovány jen dva případy. Autor nicméně prokázal velmi 

dobrou orientaci ve zvolené problematice a schopnost vlastního kritického myšlení. 

 



  

Z hlediska formálního práce splňuje dle názoru vedoucí požadavky kladené na diplomové 

práce. Autor průběžně odkazuje na použité zdroje. Práce je čtivá, srozumitelná, má dobrou 

stylistickou i gramatickou úroveň. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

  

Splnění cíle práce Ano. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomová práce nevykazuje dle názoru oponentky 

znaky plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Nadstandardní. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Nadstandardní. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Velmi dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jaké jsou výhody a nevýhody posílené spolupráce ve srovnání s uplatňováním mezivládní 

metody spolupráce (v podobě uzavírání mezinárodních smluv mezi členskými státy, jakými 

byly např. schengenské dohody)? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
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