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Posudek na bakalářskou práci Lucie Patkové 
 

Občanství EU a benefity ekonomické povahy z něj plynoucí 
 

Lucie Patková se ve své bakalářské práci zabývá evropským občanstvím a jeho vlivem na 
sociální politiku členských států. Nejprve představuje koncept občanství EU a jeho vazbu na 
občanství členského státu v historickém vývoji, stejně jako konkrétní práva z občanství EU 
vyplývající. Ve druhé části práce zkoumá vztah mezi občanstvím EU a konkrétními prvky 
sociální politiky členských států. Dochází k závěru, že evropská integrace postupně stále více 
ovlivňuje sociální politiku na národní úrovni. 
 
Práce je logicky strukturovaná, po formální stránce v pořádku a psaná čtivým jazykem bez 
větších překlepů nebo gramatických chyb. Drobnou výtkou může snad být opakované uvádění 
internetového zdroje u primárního práva v poznámkách pod čarou, které je zaprvé zbytečné a 
zadruhé jej autorka uvádí jen občas (srov. s. 14). Je také třeba konstatovat, že název práce je 
volen poněkud nešťastně a je v této podobě zavádějící. Autorka se primárně soustředí na vliv 
občanství na sociální politiku členských států, nikoli obecně na ekonomické benefity 
související s evropským občanstvím.  
 
Je třeba ocenit práci se primárními zdroji, která jde vysoce nad rámec bakalářské práce, a to 
zejména v případě rozsudků ESD/SDEU. Bakalářská práce Lucie Patkové tak představuje 
přehledný souhrn toho, co to evropské občanství je s řadou odkazů na prameny. Jako taková 
bude určitě velmi užitečná jako první zdroj pro seznámení s tématem. 
 
Práce je nicméně o poznání slabší po stránce analytické. Autorka v úvodu uvádí hypotézu, 
kterou chce testovat (s. 4-5), a v závěru tvrdí, že hypotézu potvrdila (s. 36). Nicméně 
v samotném těle práce se čtenář žádné analýzy a diskuse nedočká. Autorka svůj závěr 
v podstatě jen bez debaty tiše vytáhne z popisu různých opatření a rozsudků a předloží jej 
jako hotovou věc. Obecně by práci prospělo trošku víc vlastního vstupu autorky. V této 
podobě jde v podstatě o seznam (ačkoli logický a strukturovaný) ne zcela souvisejících 
anekdot v podobě jednotlivých rozsudků. Navíc autorčina hypotéza obsahuje časový prvek: 
prohlubující se integrace znamená rostoucí počet oprávnění (s. 4-5). Časové srovnání v práci 
ovšem také k nalezení není. 
 
Během obhajoby by mohla autorka odpovědět na následující otázky: 
 

1. Jsou nějaké jiné benefity ekonomické povahy, které se s evropským občanstvím pojí? 
2. Jaké by mělo výhody a nevýhody občanství EU nezávislé na občanství členských 

států? 
 
I přes uvedené dílčí nedostatky práce Lucie Patkové splňuje standardy kladené na bakalářskou 
práci na FSV UK. Doporučuji hodnotit ji stupněm velmi dobře. 
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