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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť příslušné nařízení EU ustanovující Úřad evropského 

veřejného žalobce bylo přijato teprve v nedávné době (v druhé polovině roku 2017). 

  

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

metody 

Téma je přiměřeně náročné pro zpracování do podoby rigorózní práce. Má však interdisciplinární 

povahu a vyžaduje znalosti nejen z oblasti unijního práva, ale i trestního práva. Autorka ve své 

práci používá zejména metodu historickou, deskriptivní a analyticko-syntetickou, což odpovídá 

zvolenému přístupu k tématu.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená rigorózní práce je logicky strukturovaná. Autorka se ve své práci zabývá procesem 

vzniku Úřadu evropského veřejného žalobce na unijní úrovni, čemuž odpovídají jednotlivé názvy 

kapitol a jejich pořadí. 

 

4. Vyjádření k práci 

Autorka ve své práci zpracovává proces vzniku Úřadu evropského veřejného žalobce v Evropské 

unii. Úvodní kapitola je správně věnována zasazení této problematiky do širšího rámce státní 

suverenity a počátkům spolupráce členských států v trestněprávní oblasti. Následně autorka 

popisuje a analyzuje jednotlivé kroky Evropské unie a členských států směřující k vytvoření Úřadu 

od projektů vytvořených experty (Corpus Juris, Corpus Juris 2000), přes diskusní materiály 

Evropské komise (zelená kniha), po vytvoření právního rámce v primárním právu a následný 

legislativní postup vedoucí ke schválení relevantní sekundární legislativy. Z hlediska koncepčního 

lze vytknout to, že autorka věnuje vlastní právní úpravě Úřadu v nařízení č. 2017/1939 poměrně 

malý prostor (necelých osm stran, viz kapitola 10). Vzhledem k tomu, že příslušné nařízení již 

bylo schváleno, zasloužilo by si rozsáhlejší rozbor. Oproti tomu popis obsahu návrhu nařízení o 

Eurojustu považuji za nadbytečný (s. 58-59). 

 

Nicméně způsob, jakým autorka uchopila téma práce, je vhodný. Práce čtivým způsobem 

zachycuje složitý vývoj projektu Úřadu evropského veřejného žalobce i jeho určité kontroverzní 

aspekty. Práci pro její komplexní charakter a velmi dobrou odbornou úroveň považuji za 

přínosnou.  

 

K práci lze mít samozřejmě i kritické připomínky. Obsahuje některé právní nepřesnosti, nevhodné 

je označování států zkratkami, které navíc nejsou uvedeny v seznamu zkratek, gramatická úroveň 

práce by potřebovala doladit apod. Jako celek je však rigorózní práce kvalitní, autorka v ní 

prokázala schopnost vlastního kritického myšlení a velmi dobrou orientaci ve zvolené 

problematice. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 



  

Splnění cíle práce Autorka si za hlavní cíl vytkla vytvořit komplexní 

analýzu projektu evropského veřejného žalobce z 

historické perspektivy. Tento cíl práce byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce podle mého názoru nevykazuje znaky 

plagiátorství. 

Logická stavba práce Již hodnoceno výše.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka používá ve své práci jak prameny práva či 

jiné dokumenty právní povahy, tak odbornou 

literaturu, na kterou průběžně odkazuje. Práce má 

rezervy, pokud jde o cizojazyčnou literaturu, výrazně 

převažuje česká. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Téma je zevrubně zpracované, větší prostor však měl 

být věnován rozboru nařízení č. 2017/1939. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Nepříliš vhodné je zarovnání citací pramenů práva do 

středu. Jednotlivé části práce by měly začínat na nové 

stránce.  

Jazyková a stylistická úroveň Gramatická úroveň práce by potřebovala doladit, 

stylistická úroveň je dobrá. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Jaké pravomoci budou mít evropští pověření žalobci ve srovnání se státními zástupci ČR 

v trestním řízení? Budou moci např. podat návrh na schválení dohody o vině a trestu ve 

smyslu trestního řádu ČR či budou dohlížet na činnost policejních orgánů v přípravném 

řízení ve smyslu trestního řádu? 

2) Jaký je názor autorky na rozšiřování věcné působnosti Úřadu evropského veřejného 

žalobce do budoucna (viz např. v práci zmiňované prohlášení předsedy Evropské komise 

Junckera)? 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k ústní 

obhajobě. 

 

 

V Praze dne 28. 2. 2018 

 
_________________________ 

oponent/oponentka 


