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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je více než aktuální vzhledem k dlouho probíhajícímu legislativnímu procesu, kdy 

teprve koncem roku 2017 bylo přijato nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí posílená 

spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma je středně náročné na teoretické znalosti, avšak dosti náročné na vstupní údaje a 

jejich zpracování vzhledem k tomu, že zatím není možné institut příliš hodnotit. Autorka 

využila množství zdrojů, ke kterým měla možnost se dostat v průběhu zpracování práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Rigorózní práce je rozdělena do 6 kapitol včetně úvodu a závěru. Po úvodu je první 

kapitola věnována historickému vývoji ke zřízení instituce evropského žalobce. Druhá 

kapitola popisuje proces přijetí legislativního návrhu. Ve třetí kapitole jsou rozebírány 

příslušné legislativní akty včetně PIF směrnice. Závěrečná čtvrtá kapitola přibližuje 

aktuální podobu přijatého nařízení 2017/1939, řeší jeho problematická ustanovení a dále 

autorka nastiňuje harmonogram možného fungování Úřadu v budoucnu. 

Práce je logicky členěna s navazujícími kapitolami. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Hlavním cílem rigorózní práce vytyčeným v Úvodu byla komplexní analýza projektu 

evropského veřejného žalobce z historické perspektivy, analýza vývoje posledních 4 let s 

poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese, 

zejména mechanismus žluté karty, projednávání návrhu nařízení o Eurojustu a otázka 

začlenění podvodů na DPH do finanční kriminality. 

V tomto ohledu vcelku ambiciózní a nároční záměr autorka splnila. Lze zajisté ocenit 

snahu o podrobné zpracování proběhnuvších jednání a informování o pozici ČR k 

legislativním návrhům, což jsou informace přidané hodnoty, ke které se běžní čtenáři ne 

vždy dostanou. Naopak lehkou slabinou práce je její spíše deskriptivní charakter. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka práci zpracovala plně samostatně od 

samotného návrhu tématu, osnovy až po samé řešení 

práce. 

Logická stavba práce Práce je logicky členěna a strukturována. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji odpovídá potřebám a úrovni 

kvalifikační práce. V práci došlo k využití českých i 

anglických dostupných zdrojů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce přináší detailní analýzu postupu vyjednávání 

legislativního rámce i jeho následné ukotvení. 



  

V tomto ohledu je práce převážně deskriptivní, 

avšak při využití značného množství pečlivě 

zpracovaných podkladů. V určitých částech by byl 

přínosný osobní názor autorky, např. k otázce žluté 

karty k nesplnění podmínky subsidiarity, 

přínosu/nepřínosu zvolení formy posílené 

spolupráce. Dále se na některých místech objevují 

některé ne zcela jasné úvahy, např. jak může 

Komise zabránit, aby členské státy šly nad rámec 

směrnice PIF, pokud se jedná o minimální rámec? 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Lze ocenit přidání grafického zpracování (str. 65, 

103), které není v typech kvalifikačních prací PF 

UK příliš časté. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je čtivá bez výraznějších gramatických a 

stylistických chyb. Zarovnání citace článků Smluv 

na střed lehce ruší grafickou podobu práce (str. 12 

16, 36-39, 95), ale není na překážku kvality práce. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji rigorózní práci k ústní obhajobě, jelikož se domnívám, že 

práce splňuje požadavky kladené na uchazeče o přiznání titulu JUDr. 

 

V průběhu obhajoby by Mgr. Brabcová mohla zhodnotit výhody a nevýhody současného 

legislativního zakotvení institutu Evropského veřejného žalobce. 

 

V Praze dne 8. března 2018 
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