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Téma diplomové práce: 

Diplomantka si zvolila téma „horizontální přímý účinek svobod volného pohybu“. Jedná se o 

téma aktuální a stále se vyvíjející, což zejména dokládá recentní judikatura Soudního dvora EU. 

Téma je vcelku náročné na teoretické znalosti a orientaci v právu EU. 

 

Hodnocení práce: 

Diplomantka si vybrala své vlastní téma, které kvalitně a zajímavě zpracovala. Diplomantka 

v práci detailně analyzuje příslušnou judikaturu SDEU a zároveň přináší reakce a myšlenky 

mnoha autorů z řad akademické obce. Práce je logicky strukturována. Zejména musím ocenit 

vysoké množství příspěvků v odborných periodikách, které diplomantka nastudovala a 

vhodným způsobem využila ve své práci. Studentka po celou dobu intenzivně konzultovala své 

poznatky a ke zpracování diplomové práce přistupovala velmi odpovědně a pečlivě. Z hlediska 

formálního práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Práce je velmi 

čtivá a bez větších gramatických chyb. 

Co se týče hloubky diplomové práce, je zjevné, že diplomantka se daným tématem již delší 

dobu zabývá, o tématu má široký přehled. Diplomantka uchopila problematiku strukturovaně, 

čtenáře vede po celou dobu práce. Je zjevné, že celou oblast má velmi dobře nastudovanou, 

orientuje se v problému, vše má důkladně rozmyšleno. Diplomantka se nebojí přinášet vlastní 

názor, pokládat si složité otázky, kriticky a inovativně přistupovat k tématu. Z pojetí práce 

vyplývá i vysoká znalost práva EU. Diplomantka ve své práci prokázala velmi dobrou 

schopnost pracovat se zdroji. Dále je možné vyzdvihnout i zpracování práce v anglickém 

jazyce, které klade dozajista větší míru náročnosti na autorku.  

Celkově vzhledem k aktuálnosti a náročnosti tématu, detailnímu zpracování a využití 

anglického jazyka hodnotím práci více než kladně a doporučuji využít k publikaci v některém 

z odborných periodik. Zároveň si dovoluji tvrdit, že diplomová práce vzhledem ke své kvalitě 

splňuje požadavky běžně kladené na rigorózní práce. 



Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by se mohla diplomantka zamyslet nad potřebou horizontálního přímého účinku 

v rámci volného pohybu zboží. V čem spatřuje diplomantka výhody či úskalí rozšiřujícího 

pojetí horizontálního přímého účinku v neharmonizovaných částech vnitřního trhu EU? 

 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci studentky Veroniky Merjavé k ústní 

obhajobě a navrhuji hodnocení výborně v závislosti na výsledku ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 13. května 2016 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


