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Aktuálnost a náročnost tématu
Téma práce je v kontextu právě probíhajícího Brexitu mimořádně aktuální. Brexit totiž
vnáší do problematiky občanství EU nové impulsy a akcenty. Téma je přiměřeně náročné,
neboť jeho zpracování vyžaduje studium značného množství domácí i zahraniční odborné
literatury, právních dokumentů i judikatury SD EU.
Hodnocení práce
Práce je napsána jasně a přehledně. Je dobře a logicky strukturovaná. Autor v práci
prokazuje solidní komplexní orientaci v předmětné problematice. Práce obsahuje i vlastní
hodnotící stanoviska a úvahy.
Práce se věnuje nejen původu občanství EU, jeho vývoji až do přelomového období po
Brexitu ale nastiňuje i nejzávažnější problémy, kterým institut občanství EU v současnosti
čelí nebo může čelit. DP se též pokouší shrnout koncepce, navrhované pro občanství Unie
v rámci vyjednávání o Brexitu. Kromě toho autor prezentuje a hodnotí i různé perspektivy
dalšího vývoje unijního občanství, tak, jak se s nimi lze setkat v odborné literatuře a
v názorech odborné veřejnosti. V této souvislosti se i vyjadřuje k problematice případného
autonomního statusu občanství EU.
Mám za to, že autor v DP dosáhl vytýčeného cíle. Závěry DP jsou podložené.
Připomínky k práci a otázky k obhajobě
Autor DP ji se mnou vícekrát konzultoval a zapracoval do ní mé podstatné připomínky a
podněty. K DP proto nemám žádné další podstatné připomínky.
Při obhajobě DP bych uvítal názor diplomanta na to, zdali EU může nějak zamezit
aktuálnímu kupčení s občanstvím EU (část 2.3. DP)?
Zajímal by mě také názor autora na to, jestli SD EU tím, že umožňuje využívat právo
volného pohybu unijních občanů nebo dokonce samotné občanství EU k legalizaci
nelegálních pobytů neunijních občanů (Metock, Zambrano), nedělá občanství EU medvědí
službu.
Závěr
Práce podle mě splňuje formální i obsahové náležitosti kladené na diplomové práce. Lze ji
doporučit k ústní obhajobě a předběžně klasifikovat mezi stupněm výborně a velmi dobře.
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