
     Posudek oponenta diplomové práce, která má být uznána jako 
práce rigorózní. 
 
Jméno rigorozanta: Viktor DERKA 
 
Téma a rozsah práce: Ústavnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů; 224 
stran (154 stran vlastního textu) 
                                  
Datum odevzdání práce: duben 2018 
 
   Autor zpracoval, odevzdal a obhájil nadstandardně zpracovanou diplomovou práci na téma 
uvedené v záhlaví tohoto posudku. Nyní žádá u uznání předmětné práce za práci rigorózní. 
 
     Určitým problémem posuzované práce je jistá disproporce mezi jejím názvem a obsahem, 
kdy obsah je širší a zabývá se státní správou soudů; jmenování soudních funkcionářů je ale 
v ČR „jen“ jedním z atributů státní správy soudů..      
     Od doby odevzdání písemná práce neztratila na aktuálnosti, naopak, v teoretických i 
odborných právnických a politických kruzích rezonuje téma justice obecně, nezávislosti 
soudů a soudců, soustavy soudů a jejich personální zajištění jako téma vysoce aktuální. 
V těchto úvahách má své výrazné místo i problematika opakovaného jmenování soudních 
funkcionářů jako jeden z dílčích problémů de lege ferenda.  
     Téma písemné práce V. Derky proto stále považuji za vysoce aktuální jak z hlediska 
právní teorie, tak právní praxe. Přitom na vymezenou problematiku lze pohlížet jak z hlediska 
věcné úpravy, tak z hlediska ústavnosti této zákonné úpravy.  
     Za velký přínos práce považuji fakt, že se autor neomezil na pouhý popis de lege lata 
právní úpravy v ČR, ale jednak výrazně využil komparativní metodu (srovnání s úpravou ve 
SRN) a dále soustředil postup praxe a názory některých jejích představitelů – pracoval 
z informacemi „z terénu“. Aktuálnost tématu zvyšuje i fakt, že odbornou literaturou není téma 
zcela kompletně zpracováno.  
     „Přidanou hodnotu“ posuzované práce je možné spatřovat v hloubce jejího pojetí, 
v provázanosti a v poukazech na různé dimenze právní úpravy zvolené tématiky. Práce 
obsahuje adekvátní výstupy autora, v níž prokázal schopnost samostatné orientace ve zvolené 
problematice. 
 
     Z hlediska obsahu, formy a způsobu zpracování odkazuji na posudky, vypracované pro 
účely obhajoba diplomové práce, s nimiž se ztotožňuji.  
     Ve smyslu čl. 49 odst. 3 opatření děkana č. 17/2017 diplomová práce V. Derky splňuje 
kritéria pro uznání za práci rigorózní, tím, že 

a) téma práce spadá do tematického okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní 
zkouška (téma je nepochybně ústavněprávní) 

b) obhajoba diplomové práce byla klasifikována známkou výborně 
c) práce nebyla po obhajobě opatřena jakýmikoliv dodatky  
d) obsah práce není zastaralý 



e) obsah a zpracování prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti uchazeče 
v tematickém okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní zkouška.   

f) rozsah práce (418 529 znaků vlastního textu) splňuje, resp. překračuje stanovený  
požadavek na nejméně 180 000 znaků včetně mezer vlastního textu.   

    
   Z uvedených důvodů doporučuji uznat diplomovou práci Viktora Derky za práci rigorózní. 
 
 
V Praze dne 14. 1. 2019 
 
 
                                                                                                           JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.     
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