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Aktuálnost (novost) tématu:
Zvolené téma je tématem aktuálním a to z několika hledisek. Za prvé – od 1. 1. 2014 nabyl
účinnosti nový zákon o státním občanství ČR (186/2013 Sb.), a je tudíž žádoucí konfrontovat
právní úpravu s praxí a tím prověřovat její efektivitu. Za druhé – udílení státního občanství
ČR, povolování krátkodobého, dlouhodobého i trvalého pobytu cizinců v ČR i udílení azylu a
řešení právních problémů souvisejících s volným pohybem občanů EU a jejich rodinných
příslušníků je „právem každého dne“, nejen obecným teoretizováním o různých právních
konstrukcích spíše virtuálního světa. Za třetí – téma je komplexní studií dané problematiky, je
interdisciplinární a spojuje minimálně tři právní předměty (ústavní právo, správní právo a
evropské právo). Ve všech třech aspektech je předložená diplomová práce originální.
Náročnost tématu:
Zvolené téma je na jedné straně náročné v tom, že autorka musela vyjít z teoretických
koncepcí a ty konfrontovat s praktickým procesem (postupem) a také v tom, že musela
propojit několik právních předmětů. Na druhé straně není zvolené téma náročné tím, že si
nevyžádalo nějaký výzkum nebo "práci v terénu"; autorka popisuje právní úpravu de lege lata
a postup správních orgánů podle této úpravy. Využívá přitom vlastních zkušeností
Kriteria hodnocení práce:
Práce rozhodně splňuje požadavky na tento druh prací kladených jak po formální (rozsah a
způsob zpracování), tak po obsahové stránce. Diplomantka prokázala schopnost samostatně
sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně zpracovat dané téma. Prokázala schopnost práce s
fakty - literaturou a prameny. Práce je však převážně popisná.
Způsobem zpracování se autorka sice drží vymezeného tématu, ale určitým problémem je
to, že sama označila za stěžejní část práce kapitoly věnované jednotlivým druhům pobytu
cizinců v ČR, což je problematika správního práva, kdežto ústavněprávní problematika je
v práci potlačena (fakticky jen na prvních 20 stranách).
Práce má logickou strukturu. Po úvodu následují jednotlivé části (2. Státní občanství, 3.
Cizinecké právo, 4. Krátkodobý pobyt cizinců v ČR, 5. Dlouhodobý pobyt cizinců v ČR, 6.
Občané EU, 7. Rodinní příslušníci občanů EU, 8. Trvalý pobyt na území ČR, 9. Mezinárodní
ochrana a 10. Závěr. S výjimkou úvodu a závěru jsou jednotlivé části dále vnitřně
strukturované, čímž vznikl přehledný a „čtivý“ text. Přiměřený je rozsah použité literatury
(rovněž převážně „správně právní“), velmi bohatý je přehled pramenů, odpovídající je i
poznámkový aparát.
Hodnotu práce spatřuji v sebrání faktů na dané téma. Je napsána na výborné úrovní
jazykového, stylistického i grafického zpracování.
Další vyjádření k práci:
Práce neobsahuje žádnou faktografickou chybu nebo opomenutí, které by podstatným
způsobem zkreslily pojetí zkoumaného tématu. Je však popisná, bez vysvětlování „proč“ a
bez nabídky alternativ např. v podobě návrhů de lega ferenda.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Při ústní obhajobě by se Mgr. Jezerská mohla vyslovit k otázce, je-li právo na státní
občanství ČR, co bylo hlavním důvodem přijetí nové zákonné úpravy o státním občanství ČR
v roce 2013, popřípadě jak se dívá na legalizaci dvojího či vícerého státního občanství.
Doporučení práce k obhajobě:
Práce splňuje požadavky diplomové práce jak po stránce obsahové, svým rozsahem tak i
po stránce jejích náležitostí. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:
Celková klasifikace je odvislá od ústní obhajoby práce; vlastní odevzdanou práci hodnotím
- vzhledem k převažující popisnosti a správně právnímu obsahu - jako velmi dobrou.
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