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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Zvolené téma není nové, ovšem přetrvává dlouhodobě jako aktuální v různých 
souvislostech, především ve vazbě na regulaci činností obecně závaznými vyhláškami obcí 
a také jako součást objektivní stránky některých přestupků. 

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

metody 
 
Téma veřejného prostranství zasahuje různé oblasti obecné i zvláštní části správního práva. 
Zpracování tématu tak vyžaduje znalost různých institutů správního práva. Související 
problematika veřejného užívání pak představuje i v doktrinální rovině náročné téma 
s některými nevyjasněnými otázkami. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je přehledně a logicky uspořádána do čtyř hlavních částí (vymezení veřejného 
prostranství, zpoplatnění užívání, regulace obecně závaznými vyhláškami, vybrané 
přestupky), které se dále člení na kapitoly. Nechybí zajímavý úvod a závěr rekapitulující 
přínosy práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Diplomová práce je přínosná. Zasahuje do potřebné odborné hloubky. Diplomantka 
reflektuje širší společenský kontext, přihlíží k vývoji právní úpravy, pracuje rozsáhle se 
soudní judikaturou, avšak nenechává se jí limitovat a vyjadřuje i názory na možný další 
vývoj (str. 46). Všímá si zajímavých skutečností, např. že stanovení působnosti vyhlášky 
pouze na veřejná prostranství ve vlastnictví obce může v závislosti na předmětu úpravy 
ostatní vlastníky i znevýhodňovat (viz str. 20). Zabývá se otázkou, zda existují jiné 
způsoby zvláštního užívání než ty vymezené v zákoně o místních poplatcích (str. 29). 
Polemizovat lze s vyjádřením na str. 32, z něhož plyne, že místní poplatek legalizuje 
zvláštní užívání veřejného prostranství. Práce je velmi přehledná (viz např. srovnání na str. 
7), dobře stylizovaná, příjemně se čte. Autorka dokázala vypreparovat klíčové problémy a 
předkládá opodstatněná řešení. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem práce bylo shrnout právní úpravu veřejného 

prostranství a ověřit, zda je právní úprava 
dostatečná, a pokud ne, identifikovat její nedostatky 
či nejasnosti. Cíl práce byl naplněn. Byly 
identifikovány nedostatky právní úpravy, které 
autorka koncentrovaně rozebírá v závěru. 



  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka prokázala velkou míru samostatnosti 
při zpracování. Z kontroly na plagiáty neplynou 
žádná podezření. 

Logická stavba práce Práce disponuje přehlednou a logickou strukturou.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s velkým počtem právních 
předpisů, s relevantní literaturou i judikaturou.   
Vhodnější by jen bylo odkazovat na autentické 
zdroje odborných článků, nikoliv uvádět pouze 
zprostředkující server systému ASPI (viz str. 22, str. 
38). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce zasahuje do potřebné odborné hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Práce je úhledná. Dílčí připomínka směřuje proti 
většímu řádkování v poznámkách pod čarou. Také 
pokud práce nedisponuje seznamem zkratek, bylo 
by vhodné přesněji vymezovat právní předpisy, 
s nimiž je pracováno. Jde zejména o čtvrtou část 
práce, str. 61. Větší úsilí by bylo na místě při 
formulaci jednotlivých bibliografických údajů (např. 
někde jen začáteční písmeno jména, jinde celé 
jméno). 
 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je vysoká. Letmý 
výskyt jazykové nebo technické chyby (str. 9, 16) 
lze s ohledem na rozsah textu tolerovat. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
U obhajoby se lze zaměřit na tato dílčí témata: 
 

- povolení zvláštního užívání veřejného prostranství 
- zpoplatnění veřejného užívání, pokud uživatel je vlastníkem pozemku (k textu na str. 30) 

 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci k obhajobě 
doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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_________________________ 
vedoucí diplomové práce 


