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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Téma není nové, nicméně přetrvává jako aktuální a způsobilé ke zpracování s ohledem na 
jeho význam, rozsah i kontinuální vývoj soudní judikatury. 

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

metody 
 
Zpracování tématu je podmíněno rámcovou znalostí obecné části správního práva, zejména 
problematiky územní samosprávy a pramenů práva. Vyžaduje rozsáhlejší práci s 
příslušnou judikaturou Ústavního soudu a soudů ve správním soudnictví. Znalost reálií 
komunální správy je nepochybně výhodou.  Autorka při zpracování práce využívá zejména 
metody deskripce, analýzy a syntézy, částečně komparace. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce se včetně úvodu a závěru člení na 8 kapitol. Ve druhé kapitole vymezuje autorka 
základní pojmy. V kapitole třetí se zabývá vývojem samosprávy a obecní normotvorby, 
v kapitole čtvrté pak procesem přijímání obecně závazných vyhlášek. Kapitola pátá 
představuje těžiště práce, nebož zde autorka rozebírá jednotlivé druhy obecně závazných 
vyhlášek v oblasti veřejného pořádku z hlediska předmětu úpravy. Část šestá je věnována 
důsledkům porušení povinností stanovených obecně závaznými vyhláškami. Kapitola 
sedmá sleduje realizaci komunální normotvorby v oblasti veřejného pořádku v konkrétním 
statutárním městě. V poslední kapitole jsou rekapitulovány hlavní poznatky.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce je uceleným, přehledným a aktuálním pojednáním o 
problematice obecně závazných vyhláškách k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku. Diplomantka využívá různorodých dostupných pramenů. Obsah práce je vhodně 
doplňován řadou statistických údajů. Obsah je hodnotný a koncentrovaně zprostředkovává 
hlavní současné problémy a jejich řešení v soudní judikatuře. V některých otázkách si však 
lze představit hlubší rozbor a kritičtější přístup k právní úpravě, správní praxi i soudní 
judikatuře a také „hlasitější“ vyjádření názoru diplomantky.  

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cílem práce vyjádřeným autorkou v úvodu na str. 1 

je: „zjištění, jakým způsobem, v jaké míře a v jaké 
kvalitě využívají obce zmocnění dané jim Ústavou k 
úpravě místních poměrů se zaměřením na činnosti, 
které mohou narušit veřejný pořádek, a dále shrnout 
problematiku nejčastěji vydávaných obecně 



  

závazných vyhlášek podle § 10 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích.“ Takto formulovaný cíl byl zčásti 
naplněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomatka pracovala samostatně, s využitím 
možnosti konzultací. Kontrola na plagiáty 
neprokázala pochybení.  

Logická stavba práce Práce jako celek je přehledně a logicky uspořádána. 
Drobná výtka může směřovat k názvu podkapitoly 
3.2.1. ve vztahu k podkapitole 3.2. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomanka pracuje s rozmanitými zdroji – 
monografiemi, odbornými články, judikaturou, 
metodickými materiály ústředních správních úřadů. 
Čerpá i cizojazyčného zdroje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Zvolená problematika není triviální. Diplomantka 
prokázala, že tématu ve zkoumaném rozsahu dobře 
rozumí. Na druhé straně si lze představit hlubší 
přístup u některých témat – například zařazení úvah 
o proporcionalitě některých zákazů v obecně 
závazných vyhláškách.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Celkově úhledná, jen příležitostné překlepy. Velmi 
rušící je však nechtěné použití jiného odstínu písma 
u některých vět a souvětí napříč celou prací 
(viditelné lépe v tištěné podobě). 

Jazyková a stylistická úroveň Diplomanka se srozumitelně vyjadřuje, tok textu 
hladce plyne. Výjimky jsou jen ojedinělé. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Existuje podle Vašeho názoru prostor pro další expanzi na poli obecně závazných vyhlášek 
obcí v oblasti veřejného pořádku? 
 
Dále se lze zaměřit na otázku opodstatnosti zákazů plošného charakteru (volné venčení 
psů, zákaz konzumace alkoholických nápojů, sezení mimo místa k tomu určená apod.) 
 
 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm 
„velmi dobře“. 

 
 
V Praze dne 20. 1. 2019 
 

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


