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Zvolené téma diplomové práce odráží aktuální a atraktivní problematiku separatistických tendencí 

projevujících se v současné době v řadě členských států Evropské unie, a to zvláště v současné 

atmosféře po britském referendu o opuštění Evropské unie. Již v úvodu je ovšem třeba poznamenat, 

že zvolené réma je spíše tématem politologickým než právním, o čemž ostatně svědčí i způsob 

zpracování a autorem uvedená bibliografie.  

Diplomant uvádí svoji práci definováním pojmu separatismus (kapitola 1.) a dále rozebírá možné 

teoretické varianty vnitřního rozšíření Evropské unie (kapitola 2) včetně možných vzorů vnitřního 

rozšíření (kapitola 3). Separatistické tendence jsou pak ilustrovány na případu Katalánska (kapitola 4) 

a Skotska (kapitola 5). Závěrečná kapitola je věnována možným následkům vnitřní secese v Evropské 

unii. 

Vedle aktuálnosti zvoleného tématu je třeba ocenit jeho poutavé zpracování, při kterém autor 

vychází především z popisu historického vývoje a politické situace v daných regionech, otázky právní 

pak většinou zůstávají upozaděny. V pasážích věnovaných právním aspektům pak v některých 

případech autor dochází k překvapivým závěrům, které by bylo vhodné blíže objasnit. Tak například 

v kapitole 1.6 zabývající se variantami předcházení separatismu se hovoří o možnosti vyhlášení 

referenda unijními institucemi („Unie umožní regionu konání referenda“ str. 18). Ve světle zásady 

svěření pravomocí a z hlediska principu respektování územní celistvosti členských států je takový 

postup přinejmenším absurdní a diplomant by měl tyto své úvahy objasnit i v právním kontextu. 

Stejně tak považuji za vhodné, aby diplomant prokázal svoji znalost postupu a rozhodování v oblasti 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která je důležitá například i pro otázku uznání nově 

vzniklého státu. Což je otázka pro případné řešení vnitřní secese, jak diplomant správně uvádí, 

klíčová. Patří rozhodování o uznání státu do pravomoci Unie nebo do pravomoci členských států a jak 

je to s uznáním de iure a de facto?     

Z právního pohledu je klíčovou otázkou pro právní řešení separatistických tendencí sukcese 

v mezinárodním právu, která by si zasloužila hlubší teoretický exkurs. Absence tohoto teoretického 

pohledu je zřejmá nejen z textu samotného ale i z přehledu pramenů, mezi kterými postrádám tituly 

zabývající se obecnými otázkami mezinárodního práva. Diplomant by v průběhu obhajoby měl 

prokázat hlubší teoretické znalosti i v této oblasti.  

Co se ostatně týče použitých pramenů, je třeba uvést, že jde většinou o práce časopisecké, dostupné 

na internetu, které mají spíše politologické zaměření, i když některé z pramenů jsou věnovány otázce 

právních důsledků separace a případné sukcese. Mezi bibliografickými prameny je chybně uvedena 

konsolidovaná verze Lisabonské smlouvy, judikatura SDEU. Naopak je třeba ocenit, že autor pracoval 

i s původní španělskou odbornou literaturou.   

S výše uvedenými výhradami doporučuji práci k obhajobě a předpokládám, že diplomant využije 

obhajoby k tomu, aby prokázal znalost právních aspektů řešení separatismu v rámci Evropské unie. 


