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Posudek na magisterskou diplomovou práci zpracovanou na katedře mezinárodních 
vztahů IPS by měl obsahovat Vaše vyjádření k následujícím bodům. Při zpracování 
posudku můžete použít následující část tohoto souboru, kde vyplníte své hodnocení do 
jednotlivých polí. 

 

 

Jméno diplomanta/ky 
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Název práce 
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Konzultant/ka práce    Oponent/ka práce 

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D.  

 

semestr/rok počet stran počet znaků 

Letní semestr 2016 111 190 979 včetně mezer 

 

 

1. koncepce práce  

i. volba tématu, formulace výzkumné otázky a jejich zdůvodnění; 
přiměřenost, původnost; 

ii. teoreticko-metodologické ukotvení – výběr a zdůvodnění; metoda 
zpracování; 

iii. volba zdrojů, kritický rozbor literatury, příp. dalších použitých zdrojů; 

iv. struktura textu (úplnost, správnost a přiměřenost členění, logická 
provázanost); 
 

Autorka se v diplomové práci zabývá vývojem imigrační politiky Evropské unie, především 
vývojem právního zakotvení postavení občanů třetích zemí legálně pobývajících na území 
členských států Evropské unie, v evropském právu a ve vnitrostátním právu České 
republiky a Spolkové republiky Německo. 

K výzkumu této problematiky zvolila metodu deskriptivní analýzy, která je obecně velmi 
vhodná pro analýzu právních textů, v kombinaci s případovými studiemi dvou národních 
legislativ, v nichž šikovně rozplétá, třídí a analyzuje složitou právní úpravu cizineckého 
práva, konkrétně právní úpravu postavení dlouhodobě pobývajících rezidentů ze třetích 
zemí v České republice a Spolkové republice Německo, a míru její harmonizace 
s evropským právem. 
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Výzkumné otázky, které si autorka položila, odpovídají cíli diplomové práce. Téma 
diplomové práce i položené výzkumné otázky jsou v diplomové práci řádně zdůvodněny.  

Diplomová práce je původním a logicky strukturovaným odborným textem.  

Autorka při psaní diplomové práce prokázala znalost a orientaci jak v příslušných 
evropských právních předpisech, tak i v českém a německém cizineckém právu. 

Seznam použité literatury je dostatečně rozsáhlý a obsahuje řadu primárních 
i sekundárních pramenů. 

 

2. zpracování tématu (výběr zdrojů pro jednotlivé aspekty zvolené problematiky, 
interpretace přebíraných poznatků, argumentace, formulace vlastních poznatků, 
včetně vyvození závěrů, přesnost vyjadřování; příp. práce s daty – úplnost, přesnost, 
správnost postupů; konformita s projektem); 
 

Diplomová práce zpracovává náročné a komplikované téma právního postavení občanů 
třetích zemí legálně pobývajících na území členských států Evropské unie.  

Autorka se postupně zabývá historickým vývojem evropské imigrační politiky v primárních 
pramenech evropského práva, podrobně kriticky rozebírá sekundární legislativu – 
jednotlivé směrnice ES/EU, a věnuje se jednotlivým kategoriím dlouhodobě pobývajících 
rezidentů ze třetích zemí na území členských států Evropské unie. Při rozboru evropské 
právní úpravy autorka neopomíjí ani judikaturu Evropského soudního dvora a věnuje 
pozornost stěžejním rozsudkům ESD.  

Druhá část diplomové práce je věnována rozboru vnitrostátní právní úpravy této 
problematiky v České republice a Německu, přičemž autorka zkoumá míru harmonizace 
národních právních úprav s právní úpravou evropskou a věnuje pozornost nejen 
rozdílnému přístupu české a německé legislativy k transpozici evropské právní úpravy, ale 
i rozdílům mezi jednotlivými právními instituty, které Česká republika a Německo zvolily 
k transpozici stejné evropské právní úpravy. 

Autorka při práci s právními texty dbá pregnantního právního vyjadřování a snaží se 
přesně a jasně vystihnout podstatu a smysl mnohdy velmi složité právní úpravy. 

Diplomová práce přehledně shrnuje a komentuje historický vývoj imigrační politiky a práva 
Evropské unie, analyzuje relevantní platné evropské právní předpisy a na příkladech 
České republiky a Německa ukazuje, jak v praxi těchto členských států evropské právo 
ovlivňuje národní legislativu, která má v konečném důsledku vliv na právní postavení 
občanů třetích zemí legálně pobývajících na území České republiky nebo Německa 
(tj. český zákon o pobytu cizinců na území České republiky a německý Aufenthaltsgesetz). 

Autorka prokázala znalost předmětné problematiky i schopnost kvalitní argumentace. 

Diplomová práce tvoří kompaktní logicky strukturovaný celek.  

Diplomová práce se mírně odchyluje od schváleného projektu, na jehož základě byla 
vypracována, ale tyto drobné odchylky jsou v diplomové práci řádně zdůvodněny.  

 

3. standardy vědeckého textu (bibliografie, odkazy, citace); 
 

Diplomová práce splňuje standardy vědeckého textu. Obsahuje bohatou bibliografii 
k tématu práce včetně dostatečného množství odkazů a citací. 
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4. stylistická a jazyková úroveň textu; 
 

Diplomová práce odpovídá po stylistické i jazykové stránce požadavkům na ni kladeným. 

 

5. formální úplnost výtisku (čestné prohlášení, obsah, resumé, projekt); 

 

Diplomová práce je formálně úplná. 

 

6. dílčí připomínky (pokud nejsou uvedeny jako součást hodnocení výše uvedených 
aspektů práce); příp. náměty či otázky k obhajobě; 
 

Bez připomínek 

7. celkové hodnocení (práce ne/odpovídá požadavkům kladeným na DP; ne/doporučení 
práce k obhajobě; nejsilnější, příp. nejslabší stránky práce; příp. doporučení na 
zvláštní ocenění [pochvala děkana za vynikající DP]); 
 

Diplomová práce odpovídá požadavkům na ni kladeným a doporučuji ji k obhajobě. 

 

8. navrhovaná klasifikace. 
 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat jako výbornou. 

 

datum       podpis 

 

21. května 2016 

 

JUDr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 

 


