
Hodnocení diplomové práce Jakuba Tměje na téma 

Vztah právního řádu Evropské unie k právu Světové obchodní organizace 

 

Ve své diplomové práci se autor věnoval koncepční otázce vztahu unijního i 

mezinárodního práva, a to se zvláštním zřetelem na právo Světové obchodní organizace. 

Autor analyzoval problém, který je jistě vhodným tématem pro diplomovou práci na 

právnické fakultě. Zpracování tématu vyžaduje dobrou orientaci v širších souvislostech 

mezinárodního práva i práva EU a také schopnost zpracovat klíčové poznatky vyplývající ze 

soudní judikatury. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 62 stran čistého textu. Práce je vybavena poměrně rozsáhlým 

seznamem použité literatury převážně v anglickém jazyce, ale také v českém jazyce. Výběr 

literatury odpovídá hlavnímu zaměření studie a umožnuje kritickou reflexi dané problematiky. 

Práce se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou je solidní a odpovídá úrovni 

diplomové práce.  

Připojen byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci v textu. Práce je 

čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce splňuje kritéria 

kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru členil autor svoji práci na tři kapitoly. Podle úvodu do práce 

zařazuje autor téma své studie do obecného kontextu vztahů mezi různými právními řády. 

Konkrétně se autor chtěl zaměřit na vztah mezi právem EU a právem WTO. Používal přitom 

pohled práva EU na tuto problematiku. Toto zúžení tématu považuji za legitimní a s ohledem na 

komplexitu teoretického rozboru za rozumné. Co se týče konkrétních otázek, zmiňuje autor 

v úvodu do práce několik otázek, jakými jsou např. koncepce autonomie právního řádu EU, 

problém přednosti a otázka účinku práva WTO v právu EU. Systematika studie je z hlediska 

struktury analyzovaného problému vcelku vyvážená a odpovídá stanoveným cílům.  

První část práce představuje problematiku vztahu mezinárodního práva a práva EU a 

zohledňuje specifický problém tzv. vnějších smluv EU. Autor na tomto místě prokázal 

schopnost vhodným způsobem syntetizovat poznatky plynoucí z primárních pramenů práva 

EU, relevantní judikatury SDEU i odborné literatury.   

V druhé části práce se autor věnoval nejprve samotné koncepci práva WTO, které 

představuje součást systému MPV, a řešil následně otázku účasti EU na právu WTO. Narazil 



již na tomto místě na složitou otázku rozdělení pravomocí mezi EU a jejími členskými státy, 

která v sobě zahrnuje problém vymezení pojetí SOP. Autor nastínil, jak vymezování SOP 

podléhá v rámci judikatury SDEU zajímavé dialektice. Předmětem druhé části je také reflexe 

konkrétních účinků práva WTO v právu EU.  

Ve třetí kapitole se pokusil autor o hodnocení přístupu SDEU ke vztahu práva WTO a 

práva EU a nastínil i několik výzev do budoucna. Lze souhlasit s autorem v tom, že jedna 

rovina problému bude nadále ležet v oblasti mimosmluvní odpovědnosti EU, a to při 

zohlednění komplexity současných ekonomických interakcí na celosvětové úrovni. 

V závěru práce autor shrnul hlavní výsledky studie a prokázal, že hlavní cíle práce 

byly splněny.  

 

Celkové hodnocení 

Diplomant předložil kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově 

splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Prokázal angažovaný 

vědecký přístup ke složitému tématu. Cíle práce považuji vcelku za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“ až 

„výborně“. V rámci ústní obhajoby by se mohl diplomant vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Jakým způsobem napravuje EU případné porušení norem WTO? 

2. Jaké bude postavení Velké Británie v rámci WTO po realizaci vystoupení z EU?     

 

V Praze dne 12. září 2016 

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


