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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Práce Lukáše Růţka si stanovila za cíl analyzovat hlavní rozdíly mezi zakotvením práva 

„občanství Evropské unie“ v evropském právu a v právním systému České republiky (s. 

6n.). Autor vychází z předpokladu, ţe implementace práva občanství EU do vnitrostátního 

českého práva neproběhla zcela správně a úplně, a tudíţ můţeme najít řadu rozdílů. Autor 

se komplexně zamyslel nad výše uvedenými otázkami (viz stanovené hypotézy na s. 7) a 

provedl analýzu všech zásadních aspektů problematiky. V závěru (s. 69nn.) shrnul své 

poznatky a na výše uvedené otázky/hypotézy přesvědčivě odpověděl. Cíl práce tím splnil.  
 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Jádrem práce Lukáše Růţka je nezbytné teoretické pojednání „občanství Evropské unie“ 

v první části práce. Neopomíjí zásadní definici i vznik této legislativní úpravy 

(Maastricht, s. 21). Dílčím rozborem v kap. 4 k implementaci práva EU v členských 

státech si jiţ připravuje prostor pro analýzu případové studie ČR ve druhé části studie (s. 

45nn.). L. Růţek vyhodnotil velmi reprezentativní vzorek literatury a zohlednil 

potřebnou paletu dokumentů primárního i sekundárního práva EU i členských států 

(zvláště ČR). Kladně hodnotím, ţe v případové studii autor postupuje systematicky od 

právních změn v souvislosti se vstupem ČR do EU aţ k analýze aplikace práva občanství 

EU v jednotlivých dílčích příkladech (kap. 2., s. 53nn). 
 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

 

Diplomová práce je po jazykové i formální stránce bez problémů. Angličtina autora je pro 

čtenáře srozumitelná, coţ povaţuji za zásadní.  

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Posuzovaná diplomová práce L. Růţka je systematická, obsaţná a přehledná. Autor správně 

zachytil důleţité aspekty implementace práva EU do vnitrostátního právního systému 

České republiky. Jeho zvolený  konkrétní příklad problematiky „občanství Evropské unie“ 

je nejen zajímavou, ale také uţitečnou případovou studií. V práci autor výborně akcentoval 

zásadní témata a vyuţil bohatých zdrojů zahraniční i české sekundární literatury včetně 

právních dokumentů a legislativy.  
  

 



5. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

 

Velmi kladně hodnotím aktivní a zodpovědný přístup autora.  

 
 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 

 

Při obhajobě prosím uveďte, ve kterých ohledech neproběhla implementace problematiky 

občanství EU do českého práva dokonale. Má tento stav praktické „negativní“ dopady na 

občany České republiky? Zdůvodněte na konkrétních příkladech, příp. srovnejte se situací 

v jiném členském státě EU (ideálně stát, který přistoupil k EU v roce 2004 a dále) dle Vašeho 

výběru.  

 
 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

výborně  
 

 

Datum: 16. 6. 2015       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


