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Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce, je velmi aktuální a zajímavé. Téma je přiměřeně náročné, neboť jeho 

zpracování vyžaduje studium značného množství české i zahraniční odborné literatury, jakož i 

relevantní judikatury SDEU.  

Hodnocení práce 

Práce je napsána jasně a přehledně. Je dobře a logicky strukturovaná. Autorka v práci 

prokazuje velmi solidní komplexní orientaci v předmětné problematice. Soustředí se v ní 

zejména na hodnocení směrnice 2004/38 a s ní související judikatury SDEU.  Prokazuje v ní 

schopnost pracovat s judikaturou, jakož i relevantní odbornou literaturou. Na řadě míst práce 

obsahuje vlastní názory i hodnotící stanoviska autorky. Tyto názory a stanoviska lze 

považovat za argumentačně dostatečně podložené. 

Připomínky k práci popř. otázky k obhajobě 

K práci nemám věcné ani formální připomínky, které by byly zcela zásadního charakteru. 

Z drobnějších připomínek k práci lze zmínit následující: 

1. Dosti omezený je výběr relevantní české časopisecké literatury. Zmínit autorka 

např. mohla oponentův článek k obrácené diskriminaci v Právníku (Obrácená 

diskriminace v komunitárním kontextu. Právník, 2003, č. 5, s. 447 – 459). 

2. Oponent se neztotožňuje s názorem autorky /str. 61/, že obrácená diskriminace 

není v žádném případě žádoucí. 

3. Velmi pochybné a neudržitelné je tvrzení autorky na str. 60, že „....judikatura ESD 

je sice závazná, ale neexistuje prostředek, kterým by Unie vymáhala plnění 

rozhodnutí Soudu …….“.  

4. Co by mělo být ve směrnici, popř. judikatuře SDEU změněno aby jasněji bránily 

neřízenému přílivu imigrantů ze třetích zemí /str.58/? 

 



Závěr 

Práce podle mě splňuje formální i obsahové náležitosti kladené na diplomové práce. Lze ji 

doporučit k ústní obhajobě. Předběžně je možno ji hodnotit mezi stupněm výborně a velmi 

dobře.  

 

V Praze dne 13.6. 2010   Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

 


