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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorkou vybrané téma je aktuální. 

 

 

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

metody 

 

Pro zpracování tématu je nezbytné znát úpravu na úrovni práva EU, se kterou se autorka 

v dostatečném rozsahu seznámila. Autorka pro zpracování tématu využila také relevantní 

judikaturu vnitrostátních soudů a Soudního dvora EU. Pro účely zpracování rigorózní práce však 

měla po mém soudu rozsah použité literatury a judikatury jednoznačně širší.  

 

  

3. Formální a systematické členění práce 

 

Rigorózní práce má celkem 8 částí – úvod; právní úprava v českém, unijním i zahraničním 

právu; hmotněprávní podmínky partnerského vztahu; procesní podmínka partnerského vztahu; 

řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu; rozhodnutí o žádosti; úvahy de lege ferenda; 

závěr. Členění práce má smysl a svou vnitřní logiku. 

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomovou práci považuji za zdařilou analýzu zvolené problematiky a domnívám se, že splňuje 

požadavky na práce tohoto druhu kladené. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o rozšířenou 

verzi diplomové práce autorky (srov. níže), mělo být téma rozpracováno hlouběji. Tomu 

by zároveň měla odpovídat i vyšší výzkumná ambice autorky zrcadlící se např. 

ve formulovaných výzkumných otázkách apod. Na tento přístup však autorka ke škodě věci 

rezignovala. Toto hodnocení je umocněno rovněž tím, že autorka při další práci s tématem 

nedostatečně reagovala na výsledky obhajoby své diplomové práce (posudky oponenta 

a vedoucího práce). 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka si v úvodu práce klade dvě výzkumné 

otázky, a to jednak stran podmínek pro zařazení 

do kategorie partner občana EU a jednak stran 

důkazního břemene v řízení o vydání povolení 

k přechodném pobytu. Cíle práce byly v tomto 

ohledu v dostatečném rozsahu splněny. Shodné cíle 

byly autorkou formulovány již v diplomové práci. 

Další (nové) cíle autorka neformuluje. 



  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Jsem přesvědčen, že předložená rigorózní práce byla 

zpracována samostatně a použité zdroje byly řádně 

citovány. Z tohoto hlediska však považuji 

za nezbytné uvést, že autorka v r. 2018 na téže 

katedře obhájila diplomovou práci se shodným 

tématem a názvem. Automatická kontrola 

vyhodnotila míru podobnosti předložené rigorózní 

práce s diplomovou prací ve výši 62 % (Protokol 

o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce). 

Z pohledu autorské etiky považuji za problematické, 

že tuto skutečnost autorka v rigorózní práci ani 

neuvedla. Rigorózní práce je vedle toho spíše 

doplněním (rozšířením) diplomové práce autorky 

než jejím rozpracováním, což by bylo jednoznačně 

vhodnější. Pakliže lze dle platných předpisů 

diplomovou práci uznat jako rigorózní, a maiori 

ad minus je třeba připustit i její rozpracování; 

rigorózní práce však musí prokazovat schopnost 

samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo 

další samostatné tvůrčí činnosti. 

Logická stavba práce Struktura práce má svou vnitřní logiku. Lze 

si dozajista představit i jiný přístup, ale autorkou 

zvolená struktura je vyhovující. Kladně hodnotím 

snahu autorky vždy formou dílčích závěrů 

formulovat zhodnocení podkapitol. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Pro zpracování práce byla využita relevantní domácí 

literatura; zahraniční literární zdroje ke škodě věci 

využity nebyly (jedná se přitom o téma související 

s právem EU, ke kterému zahraniční zdroje 

existují). Autora pracovala s relevantní judikaturou 

vnitrostátních soudů a Soudního dvora EU. 

Zpracování rozhodovací činnosti naposled 

uvedeného soudu mohlo být snad přece jen hlubší. 

V částech, kde se autorka věnuje zahraničním 

právním úpravám chybí, až na výjimky, práce 

se sekundárními zdroji (literatura, judikatura).  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Již v posudku k diplomové práci jsem uvedl, 

že v některých bodech mohlo být téma zpracováno 

do větší hloubky (v případě práce rigorózní to platí 

dvojnásob). Předpokládal bych proto, že se tohoto 

potenciálu bude autorka v rigorózní práci snažit 

dosáhnout a svou práci kvalitativně posunout tak, 

jak by bylo pro rigorózní práci vhodné. Tento 

předpoklad však naplněn nebyl. Obdobně jako 

v případě diplomové práce kladně hodnotím, 

že se většinu svých závěrů autorka snaží vždy 

zdůvodnit. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám významnější připomínky. 

Z hlediska formální úpravy je práce dobré úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Obdobně k jazykové a stylistické úrovni práce 



  

nemám významnější připomínky. Autorka však 

v tomto ohledu místy opouští ryze právnický způsob 

vyjadřování a zaměňuje jej za žurnalistický 

(popularizační) – např. „zmapování“ (s. 8); 

„policejní příslušníci“ (s. 50) aj.; konkrétně tyto dvě 

výtky jsem uplatnil již v posudku na diplomovou 

práci autorky. 

Jedná se o práci rigorózní, nikoliv disertační (s. 16). 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Předloženou rigorózní práci považuji dobrou. Zdá se, že splňuje požadavky na práce tohoto typu 

kladené. Jak bylo uvedeno však výše, očekával bych výraznější kvantitativní a zejména 

kvalitativní posun ve vztahu k diplomové práci, ze které autorka vycházela. K tomu však 

nedošlo, což osobně považuji za zklamání a zároveň nejvýraznější vadu předložené práce. Bude 

pak po mém soudu na zkušební komisi, nechť po rozpravě rozhodne, zda by práce neměla být 

autorce vrácena k přepracování. 

 

Z dílčích témat a otázek, kterým se autorka mohla více věnovat lze zmínit například: 

-trojí trvalost v hmotněprávní podmínce (trvalý partnerský vztah; trvalost soužití jako prvek 

společné domácnosti; trvalost svazku v definici manželství) 

-hlubší analýza definice partnerství jako kvalitativní stránky 

-další kritéria pro posouzení trvalosti vztahu (autorka pouze na s. 48 lakonicky uvádí, že tato jiná 

kritéria „nejsou předmětem této práce“, aniž by bylo jasné proč ne) 

-celá kapitola týkající se „rozhodnutí o žádosti“, která je pouze jakýmsi popisným dokončením 

tématu 

-nastínění dalších důkazních prostředků prokazujících splnění hmotněprávních podmínek 

-rozšíření úvah de lege ferenda 

 

Kromě uvedené zásadní připomínky si dovolím ještě několik dalších dílčích připomínek, z nichž 

některé jsem uplatnil již v posudku na diplomovou práci.  

 

Vymezení pojmu cizinec (s. 5) má svůj základ také v čl. 42 Listiny. Nejsem si jist, zda na s. 11 

popsané kategorie jsou kategoriemi cizineckého práva, zejména v tom smyslu, v jakém jej sama 

autorka vymezila (s. 4). Faktické partnerství může být obdobou rovněž i registrovaného 

partnerství osob stejného pohlaví, nikoliv pouze manželství, což autorka sice uvádí (s. 7), 

nicméně s tím dále již příliš nepracuje. Ačkoliv autorka uvádí, že se v práci věnuje i rakouské 

právní úpravě (s. 35), příslušná podkapitola v textu absentuje. Autorka zcela opomíjí možnost 

existence objektivních důvodů znemožňujících partnerům si „vyřešit svůj stávající právní status“ 

(s. 43). Nesouhlasím rovněž s autorkou, že povaha vztahu je totožná s jeho trvalostí (s. 48). 

Je jasné, že pevnost vztahu souvisí s trvalostí vztahu (s. 49), jestliže se jedná o kritérium pro její 

posouzení. Nikoliv zákonodárce přihlédne (s. 47), nýbrž správní orgán. Zákon o pobytu cizinců 

primárně pracuje s institutem obcházení zákona (s cílem získat pobytové oprávnění), nikoliv 

s „účelovým manželstvím“ (s. 56), které je pouze jednou z forem obcházení zákona. V případě 

účelového partnerství nemůže být naplněna kvalitativní stránka první hmotněprávní podmínky, 

a proto je takové obcházení zákona zásadně vyloučeno (s. 56), což sama autorka potvrzuje citací, 

že v takových případech musí být přítomen negativní úmysl nevést společný rodinný život 

(Čižinský, s. 57); toto má přitom i praktický procesní dopad, neboť by bylo nelogické, aby měl 

správní orgán povinnost prokazovat obcházení zákona, jestliže účastníci neprokázali existenci 

partnerství. Zdánlivý příklad z oblasti trestního práva (s. 62) je nesrozumitelný. Autorka 



  

ve svých úvahách plně nezohledňuje, že zásada materiální pravdy má v řízení o žádosti omezený 

dosah (s. 66). Průvodní dopis není možné považovat za důkazní prostředek (s. 69), neboť 

se v podstatě jedná o vyjádření účastníka řízení. Autorčin závěr, že se i v případě partnerů 

(v autorkou rozebíraném smyslu) jedná o akt deklaratorní povahy (s. 85), považuji za nesprávný; 

členské státy mají jejich pobyt pouze usnadňovat. Nerozumím tomu, jaký „výrok o rodinné 

vazbě k občanu EU“ (s. 85) má povolení obsahovat. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) K jakým výsledkům autorka v rigorózní práci dospěla nad rámec výsledků její diplomové 

práce? 

 

2) Jaké změny právní úpravy by autorka, kromě jí uvedených, de lege ferenda navrhla? 

 

Jinak by autorka měla být připravena reagovat na všechny výše uvedené připomínky. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

k obhajobě doporučuji 

 

 

V Praze dne 4. 9. 2019 

 
_________________________ 

oponent 


