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1. koncepce práce  
i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 

přiměřenost, původnost; 
ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 

zpracování; 
iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 
iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 

provázanost); 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila velmi aktuální téma, a to: Svoboda 
volného pohybu služeb se zaměřením na východní rozšíření Evropské unie; čemuž odpovídá 
i 5 položených a v práci zodpovězených výzkumných otázek. 

Výzkumné otázky jsou v diplomové práci podpořeny jak teoretickým výkladem, nezbytným 
historickým exkurzem, tak i praktickými příklady dokumentujícími vývoj a úskalí evropské 
integrace. 

Diplomantka zkoumá především otázku vlivu východního rozšíření Evropské unie (1. 5. 2004) 
na jednu ze čtyř svobod vnitřního trhu Evropské unie – svobodu volného poskytování služeb. 
Zaměřila se na postoje „starých“ členských států (EU 15) a zavedení a přechodných opatření 
přijatých v souvislosti se vstupem 10 „nových“ členských států v roce 2004. Zabývá se otázkou: 
jak prosazování národních zájmů jednotlivých členských států EU ovlivňuje proces evropské 
integrace v oblasti volného pohybu služeb, a zda přijatá přechodná opatření splnila očekávání, 
se kterými byla zavedena. Vzhledem k předmětu diplomové práce nemohla stranou zůstat ani 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu a proces jejího přijímaní v orgánech EU. Diplomantka se úspěšně 
vypořádala s definicí volného pohybu služeb ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Neopomněla úlohu Soudního dvora Evropské unie a harmonizace národních právních řádů ve 
světle evropského práva (legal integration, harmonisation). Zakomponovala do diplomové 
práce i teorii liberálního intergovernmentalismu v souvislosti s vyjednáváními o rozšíření EU 
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a přístupu kandidátských států k Evropské unii. 

Diplomantka po důkladné analýze zkoumané problematiky dochází k závěru jednak, že přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES je výrazným pokrokem na cestě 
k liberalizaci vnitřního trhu Evropské unie, a jednak, že přechodná opatření splnila svůj účel 
pouze částečně – sice ochránila národní trhy členských států, které je uplatnily, ale k původně 
předpokládanému masivnímu přesunu obyvatelstva z „nových“ do „starých“ členských států EU 
a k ohrožení sociálního systému a pracovního trhu „starých“ členských států EU nedošlo. 
Přístup nových členských států k Evropské unii v roce 2004 tak znamenal pro liberalizaci 
volného pohybu služeb v rámci Evropské unie dočasnou překážku. 

Téma diplomové práce i položené výzkumné otázky jsou v diplomové práci řádně zdůvodněny. 
Diplomová práce je původním a logicky strukturovaným odborným textem. Diplomantka při 
psaní práce prokázala znalost a orientaci v příslušné oblasti evropského práva 
a v problematice evropské integrace a východního rozšíření Evropské unie. 

Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje i řadu odborných monografií 
a článků, nechybí ani relevantní rozsudky Soudního dvora Evropské unie. 

 
2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, interpretace 

přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, včetně vyvození 
závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, správnost postupů; 
konformita s projektem); 
 

Diplomová práce se zabývá problematikou volného pohybu služeb v rámci Evropské unie na 
pozadí východního rozšíření Evropské unie o 10 členských států v roce 2004. 

Diplomantka se v úvodu práce vypořádává s definicí svobody volného pohybu služeb v rámci 
Evropské unie, zkoumá jednotlivé povolené a nepovolené překážky a omezení volného pohybu 
služeb, zabývá se povolovacími režimy vztahujícími se nejen na poskytovatele služeb 
v hostitelských členských státech EU, ale i na osoby usazené v členském státě původu, a dále 
pak různými postoji členských států k tzv. principu země původu, který byl při sjednávání 
směrnice 2006/123/ES velmi diskutovaným zásadním problémem. V diplomové práci je 
proveden nezbytný rozbor rozdílů mezi svobodou poskytování služeb a svobodou usazování 
ve smyslu čl. 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie. V rámci části o historické genezi 
volného pohybu služeb je proveden i rozbor stěžejních rozsudků Soudního dvora Evropské 
unie, které měly na vývoj volného pohybu služeb nemalý vliv. V uvedených rozsudcích jsou 
zdařile rozebrány jednotlivé definiční znaky svobody poskytování služeb a jsou z nich patrny 
i postoje členských států k vnitřnímu trhu EU. Další část diplomové práce je věnována samotné 
směrnici 2006/123/ES a procesu jejího schvalování. V této části diplomantka rozebírá obsah 
směrnice 2006/123/ES a její dopad na právní prostředí členských států; popisuje také 
jednotlivé postoje Komise a členských států k problematice volného pohybu služeb během 
celého schvalovacího procesu a při následné transpozici směrnice do národních právních řádů. 
V části věnované východnímu rozšíření se diplomantka věnuje přistoupení České republiky 
k Evropské unii a na jejím příkladě dokumentuje obavy některých „starých“ členských států 
před dopadem rozšířením EU na jejich sociální systém a pracovní trh. Dojednáním 
přechodných opatření byly vytvořeny legální překážky na vnitřním trhu EU. Dopady těchto 
přechodných opatření v oblasti volného pohybu služeb jsou v diplomové práci podrobně 
rozebrány a hodnoceny, přičemž jejich výsledná efektivita je konfrontována s původními 
obavami „starých“ členských států z východního rozšíření. Závěr práce je věnován prognóze 
a očekávání po 1. květnu 2011, kdy skončila sedmiletá přechodná opatření, sjednaná při 
přistoupení 10 zemí v roce 2004, a došlo k liberalizaci volného poskytování služeb.  

Diplomová práce poskytuje komplexní rozbor zkoumané problematiky. 

Diplomantka prokázala znalost předmětné problematiky i schopnost kvalitní argumentace. 

Diplomová práce tvoří kompaktní logicky strukturovaný celek. Diplomová práce odpovídá 
schválenému projektu, na jehož základě byla vypracována. 
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3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

 
Diplomová práce splňuje standardy vědeckého textu. Obsahuje bohatou bibliografii k tématu 
práce včetně dostatečného množství odkazů a citací. 
 

 
4. stylistická a jazyková úroveň textu; 

 
 
Diplomová práce odpovídá po stylistické i jazykové stránce požadavkům na ni kladeným. 
 
 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 
 
 
Diplomová práce je formálně úplná. 
 
 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených aspektů 
práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

 
Diplomantka by se v rámci obhajoby mohla vyjádřit k rozdílům mezi svobodou usazování 
a volným pohybem služeb ve smyslu čl. 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
 
 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na zvláštní 
ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

 
Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným a doporu čuji ji k obhajob ě. 
 

 
8. navrhovaná klasifikace. 

 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat jako výborno u. 
 
 
datum      podpis 
 
 
01. června 2011 

 
JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 
 

 


