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1. Hodnocení práce (označte křížkem)
1
:  

 

Kritérium: 

Stupeň hodnocení 

výborně velmi 

dobře 

dobře nevyhovující 

Stanovení cílů práce a jejich naplnění  X   

Práce studenta v průběhu zpracování práce          X   

Vhodnost použitých metod       X  

Aktuálnost          X   

Práce s literaturou a citacemi          X   

Úprava práce (text, grafy, tabulka)           X   

Hodnocení zpracování teoretické části práce          X   

Hodnocení zpracování praktické části práce          X   

Využitelnost výsledků práce v praxi          X   

 

2. Další hodnocení a připomínky k práci: 

 

Struktura práce odpovídá zadání. Je logická, autorka rozlišuje volný pohyb osob obecně od 

pohybu osob ekonomicky činných, kde platí zvláštní pravidla. 

Těžiště práce je v kapitolách týkajících se pracovníků (osob ekonomicky činných). Zatímco 

výklad o právech a povinnostech těchto osob je na dobré úrovni, kapitola nazvaná „Obecná 

omezení volného pohybu osob ekonomicky činných“ je opravdu příliš stručný, i když jde o stěžejní 

otázku, která činí dodnes v praxi problémy (vázanost na výkon státní moci).  

Judikatura Soudního dvora je u jednotlivých kapitol uvedena správně, neboť dotváří existující 

psaná pravidla. Nicméně je vybrána poněkud nekoncepčně, některá důležitá rozhodnutí 

nejsou uvedena. 

Diplomantka použila jako odborné zdroje převážně zahraniční publikace, což je třeba ocenit.  

Práce jako celek je dobrým zpracováním daného tématu, i když místy má popisný charakter a 

chybí vlastní úvahy a závěry.  

                                                 
1
 Jednotlivé body lze podle potřeby podrobněji rozepsat, posudek může být vyplněn i na více stránkách. Posudek vedoucího 

diplomové práce musí být vypracován ve 3 vyhotoveních s vlastnoručním podpisem. 
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3. Otázky k zodpovězení při vlastní obhajobě práce: viz předchozí bod, dále: 

 

a) Porovnat občanství EU s občanstvím státu. 

b) Rozvést možnost vyloučení občana jiného členského státu ze zaměstnání ve veřejné správě 

(návaznost na výkon státní moci). 

 

4. Práce je doporučena k obhajobě (ano, ne): ANO 

 

  

 

5. Navržený klasifikační stupeň (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): velmi dobře 

 

 

 

Datum a místo vyhotovení posudku:   Brno,  31.8.2011 
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