
Oponentský posudek na rigorózní práci Mgr. Markéty Šimerdové na téma 

 

Svoboda usazování právnických osob v rámci Evropské unie 

 

 

Ve své rigorózní práci se autorka věnovala velmi komplexní problematice svobody usazování 

právnických osob v právu Evropské unie. V posledních letech byla tomuto tématu v odborné 

literatuře věnována značná pozornost, a to mimo jiné v souvislosti s dynamickým vývojem ne 

vždy konsistentní judikatury Soudního dvora EU. Mobilita obchodních společností v rámci 

vnitřního trhu a různorodost příslušných národních regulací vyvolávají celou řadu náročných 

teoretických otázek. Problematika svobody usazování je proto nepochybně vhodným tématem 

rigorózní práce.  

 

Formální aspekty: 

Práce obsahuje 187 stran hustého textu. Práce je vybavena poměrně úzkým seznamem 

sekundární literatury. Seznam literatury neobsahuje primární prameny. Mnohem závažnějším 

nedostatkem je ovšem výběr sekundární literatury. Je iritující a z hlediska standardních kritérií 

nepřijatelné, aby seznam literatury k rigorózní práci, která byla odevzdána v roce 2014, 

obsahovala pouze sekundární literaturu z 90. let minulého století a výjimečně z roku 2001. 

Přitom jistě nevychází ani autorka z toho, že by v otázce svobody usazování právnických osob 

nedošlo k důležitým posunům. Vždyť autorka do své práce začlenila jak novější judikaturu 

SDEU, tak i sekundární legislativu EU. Proč nebyl tento vývoj reflektován ve výběru 

sekundární literatury?  

Pravda je, že některé odkazy v poznámkách pod čarou velmi ojediněle zmiňují novější 

literaturu (např. pozn. 14 nebo 134). Tato skutečnost však nebyla promítnuta do samotného 

seznamu literatury. Autorka pracovala s uvedenými prameny a s poznámkami pod čarou 

nepříliš kvalitně. Absence vědeckého charakteru studie se ukazuje v dlouhých popisných 

pasážích práce, kde autorka nepoužívá jediný odkaz ani na sekundární literaturu, ani na 

primární prameny. Odkazy chybí dokonce i tam, kde se autorka odvolává na “většinu autorů” 

(např. na str. 46-47). 

Jako pozitivum lze uvést, že práce je napsána srozumitelným a odborným jazykem.  

Po zvážení pozitivních a negativních momentů je však třeba konstatovat, že rigorózní práce 

nesplňuje formální kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

 



Obsah: 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na 10 částí. Nedostatek práce spočívá 

v absenci jasně definovaných cílů práce. Po několika apodiktických výrocích o významu 

vnitřního trhu a volném pohybu osob naznačuje autorka v úvodu do práce, že cílem práce 

může být pokus o vymezení pojmu svobody usazování společností a o uchopení cíle, který má 

být touto svobodou dosažen. Bohužel není tento příliš obecný cíl blíže specifikován. Ze 

systematiky práce vyplývá autorčina snaha o co nejširší rozbor problematiky svobody 

usazování. Bez přesnějšího vymezení hlavního vědeckého cíle a případných dílčích cílů celá 

práce postrádá jednotnou linii.  

Do všech částí práce se promítá absence odborné diskuse a právních argumentů. Např. v osmé 

části práce se autorka věnovala některým klíčovým rozsudkům SDEU ve věci praktické 

aplikace svobody usazování právnických osob. Ačkoli judikatura řešila v této souvislosti 

velmi zajímavé právní otázky, autorka vůbec nebere na vědomí příslušné odborné diskuse. 

Autorka předložila rozsáhlý text, který na základě zastaralé odborné literatury nastiňuje 

aktuální problematiku. Některé části textu by mohly s určitými výhradami a po nutné 

aktualizaci sloužit jako učební text. Práce však nevymezuje vhodné cíle, které by odpovídaly 

charakteru rigorózní práce na PFUK a postrádá základní parametry vědecké studie, ke kterým 

patří např. práce se sekundárními prameny, nástin odborných diskusí a formulace nosných 

argumentů pro vlastní pozici. 

 

Celkové hodnocení 

Rigorózní práci předloženou paní Mgr. Markétou Šimerdovou nepovažuji za studii, která po 

obsahové a metodické stránce splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké práce. 

Doporučuji práci přepracovat s tím, že mají být definovány jasné cíle rigorózní práce a také 

metodický přístup k tomuto zadání. Autorka se má zaměřit na konkrétní právní otázky a 

hledat na ně přehledné a koncízní odpovědi.  

Důležitým momentem bude odborná a svědomitá práce s primárními a zejména sekundárními 

prameny, jejich citování, výstižná analýza relevantních právních argumentů a popř. jejich 

hodnocení. Autorka by měla též přihlížet k česky psané literatuře, a to nejen v podobě 

zastaralých učebnic, ale také aktuálních odborných studií.  

 

V Praze, dne 13. června 2014 

 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.                    


