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Téma diplomové práce: 

Diplomantka si zvolila téma pravidla přístupu na trh v rámci vnitřního trhu. Jedná se o téma 

více než aktuální a v podstatě nedořešené, což dokazuje i neustále vyvíjející se judikatura 

SDEU. Téma je i přínosné pro praxi, neboť má dopady na základní čtyři svobody, na nichž 

Evropská unie de facto stojí a orientace ve spleti evropské legislativy a judikatury může být 

pro nezasvěcené čtenáře více než složitá.  

Hodnocení práce: 

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

v průběhu řešení práce prokázala zájem o danou tématiku, hlubší vhled a vysokou míru 

samostatnosti.  

Práce je logicky strukturována do 5 kapitol bez úvodu a závěru. Jádro práce spočívá zejména 

v kapitole 4 a 5. Z formálního hlediska je práce velmi čtivá a bez větších gramatických chyb 

či překlepů. Pozitivně lze hodnotit zpracování práce v anglickém jazyce. Stejně tak práce 

obsahuje dostatečný počet zdrojů, bohatý poznámkový aparát a výstižné abstrakt v českém 

jazyce.  

Přístup na trh definující omezení volného pohybu je bezesporu velmi zajímavý teoretický 

koncept, ovšem v praxi může být velmi těžko uchopitelný, zejména pokud nemá nastavené 

žádné limity. Těmito možnými limity se právě diplomantka zabývá v jádru své práce. Je třeba 

ocenit množství názorových proudů, kterými se diplomantka zaobírala a zajímavým 

způsobem komparovala ve své práci. Někdy toto množství jiných odborných názorů může být 

na úkor vlastního úsudku, což ale diplomantka vynahradila v kapitole 5, kde velmi přehledně 

přednáší své stanovisko ve věci. 

Ve své práci se diplomantka rozhodla zkusit zjistit, zda lze kritérium přístupu na trh 

považovat za legitimní. Dle slov diplomantky: „Pro účely zodpovězení této otázky si 

předkládaná práce klade za cíl poukázat na komplexnost tématu kritéria „přístupu na trh“ a 

postihnout nejzávažnější problémy s tímto tématem spojené“. Lze konstatovat, že cíl své 



práce diplomantka splnila. Se závěrem, že je toto kritérium buď nelegitimní anebo minimálně 

diskutabilní se lze zcela jistě ztotožnit. 

Celkově vzhledem k náročnosti tématu a jeho zpracování hodnotím práci kladně a věřím, že 

splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by mohla diplomantka zhodnotit, jakým způsobem by mělo být kritérium 

přístupu na trh modifikováno, pokud SDEU setrvá na jeho zachování jako pravidlo definující 

omezení volného pohybu, a dále určit, zda má být toto kritérium používáno ve stejné podobě 

pro všechny svobody volného pohybu či ne. 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci studentky Terezy Machovičové 

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

 

V Praze dne 10 ledna 2018 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


