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• Aktuálnost (novost) tématu  
Diplomant zvolil zajímavé téma. Jedná se (vzhledem k nové právní úpravě) o téma 
nanejvýš aktuální. Svým rozsahem se jedná o téma široké, což svádí více k 
popisnosti. 
 
• Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování 

a použité metody  
Student prokázal vcelku dobrou orientaci ve zkoumané problematice.  
Zvolené téma diplomové práce je nepochybně náročné na základní teoretické 
znalosti. Zpracování vstupních údajů, a s tím související metody při samotném 
vypracování práce, jsou adekvátní.  
 
• Formální a systematické členění práce  
Předložená diplomová práce má logickou strukturu. Práce je členěna do čtyř kapitol, 
úvodu a závěru. Vnitřní členění kapitol je rovněž uspořádané. První kapitola 
obsahuje základní pojmy a hlavně zásady přestupkového řízení a správního řízení 
obecně. Ve druhé kapitole je pozornost věnována subjektům správního 
(přestupkového) řízení. Třetí kapitola popisuje postup před samotným zahájením 
řízení o přestupku. Dle názvu díla je čtvrtá kapitola "Průběh řízení o přestupku 
fyzických osob v prvním stupni" jádrem práce. 
 
• Vyjádření k práci.  
Práci považuji za vcelku zdařilou. Autor vybral poměrně široké téma. Zdůraznil, že si 
tento fakt uvědomuje a proto se hodlá zaměřit na užší problematiku - především na 
postavení obviněného. Tomuto záměru ale nedostál. I tak jsem toho názoru, že 
autorem zamýšlený cíl práce byl naplněn. Ke zpracování svého úkolu přistoupil se 
zájmem.  
 
• Kritéria hodnocení práce  

  



Splnění cíle práce  Autor cíl své práce v zásadě naplnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení  
práce z hlediska plagiátorství  

Nemohu hodnotit, do jaké míry diplomant 
pracoval samostatně. Jeho přístup k dílu je 
svědomitý. 

Logická stavba práce  Diplomová práce má logickou strukturu. 
Jednotlivé kapitoly na sebe rozumně navazují. 

Práce  se  zdroji  (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací   

Autor vychází z dostupných zdrojů. Se vstupními 
údaji pracoval dobře. Citace jsou v souladu 
s citačními pravidly.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)  

Práce je spíše popisná. Vlastní názory autor 
příliš neprezentuje. 

Úprava práce (text,  grafy, 
tabulky)  

Úprava práce je dobrá. Grafy ani tabulky práce 
neobsahuje. 

Jazyková a stylistická úroveň  Jazyková a stylistická úprava práce je na dobré 
úrovni. Drobnější překlepy jsou přehlédnutelné. 

  
• Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  
V rámci rozpravy doporučuji panu Jiřímu Štádlerovi  pohovořit o některých (dle jeho 
názoru) nejzásadnějších problémech současné právní úpravy. Jakých 
nejzásadnějších změn úprava řízení ve věcech přestupků dostála?  
 
Doporučení/nedoporučení k 
obhajobě 

Předložená diplomová práce splňuje všechny 
požadavky kladené na práce tohoto typu. 
Doporučuji práci k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň Práci hodnotím (v závislosti na průběhu 
obhajoby) stupněm „dobře“. 
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