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Pan Volodymyr Reznichenko předložil diplomovou práci na téma "Institut státního 

občanství ČR a srovnání s Ruskou federací". Práce je rozčleněna do devíti kapitol včetně 

úvodu a závěru. Autor si vzal za cíl postihnout vývoj státního občanství v obou státech. Práci 

autor předkládá již podruhé, po-té co jí neobhájil a bylo mu komisí doporučeno práci 

přepracovat. 

Úvodní kapitola je věnována vymezení základních pojmů, přičemž diplomant 

předkládá několik různých definic státního občanství, a to jak z hlediska čistě českého tak 

rovněž i vzhledem k aspektům spojeným s evropskou integrací. Autor dále rozebírá rozdíly 

mezi pojem národnost a občanství. Samostatně pojednává o problematice dvojí občanství 

nebo bezdomovectví.  

Následující kapitoly jsou věnovány historickému vývoji, a to jak vývoji obecnému tak 

i vývoji v ČR. Obecný vývoj pojat jako pojednání o obsahu pojmu občan s tím, že se autor 

pokouší na případě antických států a středověku nastínit odlišnosti v obsahu tohoto institutu. 

Tuto kapitolu zakončuje krátkým popisem změny v pojetí občanství po francouzské revoluci.  

Část týkající se vývoje na území ČR je autorem omezena na vývoj po roce 1918, až do 

současnosti. Autor se rovněž zmiňuje o těch ustanoveních, kterými došlo k přechodu 

Rakousko-Uherského občanství na občanství československé.  Přičemž autor rozdělil tuto část 

na nabývání a pozbývání státního občanství. 

Následná kapitola se věnuje české právní úpravě a je sice více popisná, nicméně autor 

dokládá svá tvrzení relevantními odkazy a dokonce poukazuje i na některé zvláštnosti 

právních úprav jiných států. Za zdařilé považuji i zvláštní pojednání o mezinárodní právní 

úpravě.  

V následujících dvou kapitolách autor popisuje v obdobné struktuře historický vývoj a 

současný stav v Ruské federaci. Autor předkládá i nástin vývoje samotného celku Ruska, což 

je vhodné pro uvedení do reálií. Historickou část začíná v roce 1917 a následuje vývoj až do 

součanosti. 

V kapitole věnované současné právní úpravě v Ruské federaci prezentuje její právní 

úpravu a činí tak způsobem obdobným jako u české právní úpravy tak, aby bylo možné 

následně provést komparaci. Autor se snaží obsáhnout co nejširší rozsah problematiky, vcetne 

například problematiky nevyřešených vztahů s některými sousedními státy. 

Poslední kapitolu autor věnoval komparaci obou systémů, i když je část této kapitoly 

spíše politickým porovnáním, nepůsobí to nepatřičně, autor stručně označuje ty otázky v čem 

se oba státy liší či naopak v čem jsou si podobné.  



Předložená práce pana Volodymyra Reznichenka je napsána velmi srozumitelně a 

jasně. Autor prokázal schopnost pracovat s vědeckými prameny, a to i prameny 

cizojazyčnými, kdy je třeba ocenit, že pracoval s ruskojazyčnými prameny.  

Ve systému Theses je prokázána shoda v míře 83% s původní prací a dále pak 14% 

s jinými prameny. Tato shoda je způsobena zejména doslovným citováním právních předpisů. 

V žádném případě se nejedná o citaci či užití jiného než zákonného textu. Zákonné texty jsou 

vždy jako zdroje vyznačeny.  

Diplomovou práci pana Volodymyra Reznichenka hodnotím jako práci, která splňuje 

požadavky kladené na vědeckou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Byl bych rád, aby se 

autor více vyjádřil k problematice vypořádání se s problematikou občanství s Lotyšskem a 

Estonskem. V případě úspěšné obhajoby, pak navrhuji práci hodnotit stupněm velmi dobře až 

výborně.  

 

 

V Plzni dne 16. dubna 2013 

JUDr. Tomáš Pezl 
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