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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Téma právní úpravy obecně závazných vyhlášek obcí není nové, právní teorie se jimi 
z různých pohledů více či méně intenzivně věnuje poslední čtvrstoletí, stále přibývající 
judikatura Ústavního soudu nicméně ukazuje, že jde o téma stále aktuální.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité  

metody  

  Zvolené téma vyžaduje teoretické znalosti jak z oboru teorie práva pokud jde o teorii 
právních norem, tak samozřejmě z oboru správního práva pokud jde o fungování obcí jako 
územních samosprávných celků.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

  Téma obecně závazných vyhlášek je samozřejmě velice široké a pojednat ho 
komplexně by přesahoval možnosti diplomové práce. Diplomant se proto detailněji zaměřil na 
některé vybrané aspekty daného tématu a po nezbytném ústavněprávním úvodu následuje 
kapitola věnovaná úvahám o vydání obecně závazné vyhlášky a procesu jejího vzniku dále je 
pozornost věnována dozoru a činnosti dozorčího orgánu a konečně roli Ústavního soudu 
z hlediska klíčových nálezů k tomuto druhu právních předpisů.  

 

4. Vyjádření k práci  

   Práci jako celek hodnotím kladně a nemám k ní už připomínek.  

 

 

 

 



5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce 

Diplomant si vytkl dva cíle, a sice poukázat na vybraná problematická místa vztahující se k 
tvorbě obecně závazných vyhlášek, k jejich přijímání a k dozoru nad nimi a dále na vývoji 
judikatury Ústavního soudu poukázat na postavení těchto právních předpisů v našem právním 
řádu. Obou cílů se mu podařilo dosáhnout.  

  

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství  

Ze způsobu zpracování zvoleného tématu a použitých zdrojů vyplývá, že práce byla 
zpracovávána samostatně a nejde o plagiát. 

 

Logická stavba práce 

Členění práce je z hlediska zvoleného tématu logické, viz bod 3. Po obecném úvodu 
obsahujícím stručné vymezení klíčových pojmů následuje kapitola věnovaná úvahám o 
vydání obecně závazné vyhlášky a procesu jejího vzniku, dále je pozornost věnována dozoru 
a činnosti dozorčího orgánu a konečně roli Ústavního soudu z hlediska klíčových nálezů 
k tomuto druhu právních předpisů. 

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací   

Klíčovými zdroji jsou s ohledem na zvolené téma publikace z oblasti právní teorie 
zabývající se daným typem právních předpisů a samozřejmě četná judikatura Ústavního 
soudu. Naopak prakticky vyloučeno je použití zahraničních zdrojů. Diplomantovi se 
v rozsahu zvoleného tématu podařilo vypořádat se se všemi relevantními prameny.  

 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

K rozebíraným aspektům právní úpravy a judikatury Ústavního soudu, na kterou se 
diplomant zaměřuje, fomuluje vlastní odůvodněná stanoviska. 

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  

Úpravu práce považuji za odpovídající zvolenému tématu, které nevyžaduje práci s grafy 
ani tabulkami. 

 



Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková a stylistická stránka diplomové práce je na odpovídající úrovni.  

 

 

6.      Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

  Žádné připomínky ani otázky z pozice vedoucího diplomové práce nemám.  

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň    

 Výborně.  

 

V Praze dne 17. září 2018  

_________________________  

oponent 


