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Téma diplomové práce: 

Diplomant si zvolil téma „Separatistické tendence v jednotlivých členských státech EU a 

případný dopad na volný pohyb občanů EU“. Když se zamyslíme nad nedávným vývojem 

v členských zemích EU, tak je zřejmé, že se jedná se o téma velmi aktuální. Na druhou stranu 

nejde o téma z pohledu práva EU nikterak více zpracované v odborných periodikách. To klade 

na diplomanta vyšší nároky k nalezení vhodných zdrojů a způsobu uchopení práce. 

Hodnocení práce: 

Diplomant si v úvodu své práce vytýčil cíl, kterým je prozkoumat v konkrétních případech 

řešení případného získání nezávislosti daného separatistického celku z hlediska unijního práva 

a zejména v kontextu přechodu jednotlivých práv a členství v Evropské unii. Lze konstatovat, 

že cíl práce se diplomantovi víceméně podařilo naplnit. Diplomant se rozhodl přiblížit 

problematiku na příkladech Skotska a Katalánska. Diplomant v práci uvádí, že jeho cílem není 

řešit případnou otázku Brexitu. To je možné hodnotit jako rozumné rozhodnutí, neboť všechny 

otázky s Brexitem související jsou stále spíše v oblasti spekulací. 

Práce je členěna do pěti kapitol. Práce je logicky strukturována. Práce je čtivá bez přílišných 

gramatických chyb. Z hlediska formálního práce vcelku splňuje požadavky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací. Kladně lze ohodnotit použití různých zahraničních zdrojů, ač se 

bohužel vesměs jedná spíše o příspěvky politické a politologické než z oblasti práva.  

Co se týče hloubky diplomové práce, je možné ocenit snahu o detailní zmapování otázek 

separatismu a souvislostí vedoucích k separatistickým tendencím v Katalánsku a Skotsku. Za 

hlavní slabinu práce však považuji, že i přes připomínky v průběhu psaní diplomové práce a 

přes autorův pokus o analýzu příslušných článků Smluv, je práce stále více politologického 

charakteru než vědeckou prací v oblasti práva EU.  

Nedostatky práce vnímám jako stále zhojitelné v průběhu ústní obhajoby a tudíž lze práci 

doporučit k obhajobě. 



Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by se mohl diplomant zamyslet a detailněji rozvést, jaké konkrétní dopady by měla 

případná nezávislost části území členského státu EU na volný pohyb v rámci základních svobod 

vnitřního trhu, a to ať v těchto nově nezávislých územích nebo i jejich občanů pobývajících 

v členských státech EU.  

Závěr: 

Přes výše uvedené výhrady doporučuji diplomovou práci studenta Víta Hřivny k ústní 

obhajobě. Hodnocení bude navrženo v závislosti na výsledku ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 7. září 2016 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


