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Aktuálnost a náročnost tématu 

Téma práce, tj. hodnocení legitimity ESD, je velmi aktuální a zajímavé. Téma je 

přiměřeně náročné, neboť jeho zpracování vyžaduje studium značného množství české i 

zahraniční odborné literatury.  

Hodnocení práce 

Práce je napsána v jazyce anglickém, obsahuje ale shrnutí v českém jazyku 

v požadovaném rozsahu. Práce je napsána jasně a přehledně. Je dobře a logicky 

strukturovaná. Autor v práci prokazuje velmi solidní komplexní orientaci v předmětné 

problematice. Soustředí se v ní zejména na hodnocení legitimity procesu výběru soudců ESD 

a legitimity rozhodovací činnosti ESD. Prokazuje v ní schopnost pracovat s judikaturou, jakož 

i relevantní odbornou literaturou. Na řadě míst práce obsahuje diplomantovy vlastní názory i 

hodnotící stanoviska. 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. Na několika místech práce, zejména ve shrnutí jsou četné překlepy (např. str. 67, 

72, 73, 77, 80 atd.). 

2. Na některých místech oponent postrádá odkazy na konkrétní judikaturu (např. str. 

16) nebo podrobnější rozvedení odkazu (např. pozn. 41)  

3. Na str. 8 oponent postrádá specifikaci toho, v čem konkrétně byla Lisabonskou 

smlouvou rozšířena kompetence ESD zabývat se případy jednotlivců.  

4. V práci se oponentovi příliš nezdá používání pojmu „konstitucionalizace 

komunitárního resp. unijního práva“.  



5. V práci oponent postrádá analýzu legitimity výběru soudců Soudu pro veřejnou 

službu.  

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 19.1. 2010   Doc. JUDr. Richard Král, Ph.D., LL.M. 

 


