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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Práce reflektuje nejnovější vývoj institucionalizace soudní kontroly veřejné správy 

v Maďarsku. 

 

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

metody 

Téma je zpracováno se znalostí metod srovnávacího výzkumu správního soudnictví a opírá 

se o spolehlivou znalost maďarské právní úpravy i odborné literatury. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce přehledně pojednává o koncepci správního soudnictví a o historickém vývoji kontroly 

veřejné správy v Maďarsku od druhé poloviny 19. století do současnosti. Podstatná část 

textu je věnována recentní institucionalizaci maďarského správního soudnictví z hlediska 

organizačního i procesního. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předností zpracování je z pohledu českého čtenáře vcelku zdařilé srovnání základních 

institutů ve vztahu k naší úpravě. Maďarské správní soudnictví prochází v současnosti 

poměrně rychlou změnou a je proto pochopitelné, že více vyniká to, v čem by se po 

dokončení maďarské reformy srovnávané institucionální systémy nejen sblížily v rámci 

evropeizace, ale i odlišily. Autorčin styl výkladu je poměrně úsporný, nezachází do 

podrobností, ač by to zejména tam, kdy se rýsují zřetelnější odlišnosti, možná prospělo.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Srovnávací cíle práce byly naplněny. 

Samostatnost při  zpracování 

tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka prokázala schopnost samostatného 

zpracování zadaného tématu. 

Logická stavba práce Výklad je logický a srozumitelný. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací 

Je třeba ocenit rozsáhlé využití maďarských 

legislativních zdrojů i odborné literatury.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka se z důvodu rozsahu textu nemohla zabývat 

všemi aspekty tématu, nicméně dokázala vybrat 

nejdůležitější otázky a přesvědčivě je zpracovat.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po textové a grafické stránce 

adekvátní.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Bylo by vhodné, aby diplomantka při obhajobě doplnila i některé kvantitativní údaje o 

rozsahu soudního přezkumu správních aktů v Maďarsku (nápad dle petitů, způsob vyřízení, 

počet odvolání, počet revizních rozsudků apod.), pokud jsou tyto statistiky k dispozici. I 

tímto způsobem by bylo možné zvýraznit to, co české a maďarské správní soudnictví 

sbližuje či odlišuje. 
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