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K předmětu (tématu) práce:
Předložená diplomová práce, která je zpracována na téma „Přestupky proti veřejnému
pořádku“ si klade za cíl podat čtenáři ucelenou představu jedné z oblasti ochrany veřejného
pořádku - jednoho typu správních deliktů, a sice přestupků proti veřejnému pořádku. Zvolené
téma je beze sporu velmi aktuální a hojně diskutované. Přínos práce spočívá mimo jiné i
v tom, že se nejedná pouze o dílo popisné. Autorka se (na škodu díla nepříliš často) snaží
vybrané problémy rozebrat a navrhnout jinou právní úpravu.
K metodice a práci s prameny:
Pro úspěšné zpracování diplomové práce bylo zapotřebí věnovat značnou pozornost
výběru a zpracování zdrojů. Autorka prostudovala pečlivě platnou právní úpravu, odpovědně
přistupovala k odborné literatuře a vycházela i z jiných zdrojů, zejména internetových. Ve své
práci pracuje s velikým množstvím judikatury. Citační normy (až na dílčí nedostatky) jsou
v pořádku. Diplomantka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu.
Formální a systematické členění práce:
Diplomová práce o rozsahu 85 stran textu celkem je členěna do celkem sedmi částí, úvodu a
závěru. Jednotlivé části práce jsou dále členěny. Diplomová práce byla odevzdána dne
10.9.2018.
Po stručném „Úvodu“(str. 6), ve kterém autorka představuje záměr (cíl) své práce, následuje
první kapitola práce nazvaná velmi stručně „ Přestupek“ (str. 7 – 15). Autorka se věnuje
pozitivnímu a negativnímu vymezení pojmu přestupku a formálním, typovým a materiálním
znakům přestupku. Následující kapitola druhá „ Odpovědnost právnické osoby a podnikající
fyzické osoby“ (str.16 – 22) je poněkud zvláštně zařazena. Snad by toto zařazení mohla paní
Lankašová v průběhu práce vysvětlit. Po této kapitole se autorka vrací k objasnění dalšího
základního pojmu – kapitola třetí „Veřejný pořádek“ (str. 26 – 30). Z této kapitoly by se
čtenáři mohlo zdát, že veřejný pořádek je zajištěn de facto pouze na obecní úrovni
prostřednictvím obecní policie. Nepatří snad zajišťování veřejného pořádku mezi úkoly
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(mimo jiných složek) zejména Policie České republiky? Následující kapitoly „Skutkové
podstaty přestupků proti veřejnému pořádku“ (kapitola čtvrtá, str. 31 – 49), „Trestné činy
proti pořádku ve věcech veřejných“ (kapitola pátá, str. 50 – 51) a kapitola šestá „Skutkové
podstaty trestných činů hlavy desáté oddílu šestého trestního zákoníku – jiná rušení veřejného
pořádku“ (str. 52 – 56) jsou sondou do právní úpravy přestupků a trestních činů v oblasti
ochrany veřejného pořádku. Součástí diplomové práce je kapitola sedmá – „Údaje poskytnuté
Úřadem městské části Prahy 14 – odbor právních a kontrolních činností“ ( str.57 – 61).
Otázka zní – proč právě tato městská část. Práce je zakončena shrnujícím Závěrem“ (str. 62 64). Práce obsahuje i řadu příloh.
V průběhu obhajoby by se paní Rebecca Lankašová mohla vyjádřit k následující
otázce:
Jaký je její názor na současnou – novou - právní úpravu správního trestání?
Shrnuji:
Paní Rebecca Lankašová předložila vcelku zdařilou práci. Její diplomová práce
splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou diplomovou práci doporučuji
k obhajobě a předběžně (v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji
známkou „velmi dobře“ – „dobře“.

V Praze dne 15.10.2018

JUDr. Ivana Millerová, Dr.
Katedra správního práva a správní vědy
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