
 

 

Posudek na diplomovou práci  

 

„Srovnání organizace místní a regionální správy  

v České republice a Slovenské republice“  

 

autorky Aleny Páralové 

 
 Předmětem diplomové práce o rozsahu cca 92 stran vlastního textu, je rozbor 

problematiky organizace místní a regionální správy v České republice a Slovenské republice, 

a to jejího současného stavu, ale i srovnání v různých historických etapách. Diplomantka 

zpracovala téma při využití existující právní úpravy, vybrané české a slovenské literatury a 

v omezeném rozsahu i judikatury. 

  

 Práce řeší nadčasové a současně i aktuální téma, lze ocenit, že se pokusila o srovnání 

analytických poznatků z právních úprav organizace v jednotlivých časových úsecích, čímž 

prokázala vlastní samostatný autorský přístup pro zkoumání této problematiky.  

 

 Práce je čtivá, logicky členěná, psaná s odpovídající jazykovou pečlivostí. 

  

 Z konkrétních dílčích připomínek uvádím: 

 

- ke str. 22: uvádí-li, že § 3 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

uváděl taxativní výčet statutárních měst, do 30. 6. 1992 tomu bylo jinak; 

 

- ke str. 26: autorka opomíjí existenci okresních shromáždění; 

 

- ke str. 27: částečně nesrozumitelný text: „… odborný správní úřad. Od okresů se odlišoval 

…“ 

 

- ke str. 38: odpovídá skutečnosti, že pro účely výkonu státní správy se území ČR člení na 

kraje, okresy, obce a vojenské újezdy?! 

 

- ke str. 89: označení Slovenské republiky jako „samostatný Slovenský stát“ není správné. 

 

Podle Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 28. 6. 2018, 

provedeného v systému Theses.cz, je míra podobnosti předložené práce s jinými pracemi nižší 

než 5 %. 

  

Práce splňuje náležitosti na tento druh prací vyžadovaných, doporučuji ji k obhajobě, 

vzhledem k výše uvedeným výhradám předběžně navrhuji hodnocení práce „výborně“.  

 

 Doporučuji autorce, aby se v rámci ústní obhajoby diplomové práce zabývala 

porovnání organizace správy na úrovni obcí podle současné úpravy v České republice a 

Slovenské republice.  

  

 V Praze dne 3. září 2018 

 

       doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 

        vedoucí práce 


