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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor zvolil téma, které se nestává častým předmětem zpracování v diplomových pracích. 
I když nejde o první téma tohoto znění, lze ho nepochybně označit za aktuální, neboť 
v sobě skrývá palčivé, dosud uspokojivě nevyřešené otázky, dotýkající se obecnějších 
témat, jako je povaha právního předpisu, či soudní přezkum správní činnosti. 

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

metody 
 
Téma je náročné na teoretické znalosti, předpokládá dobrou orientaci v širším spektru 
obecné části správního práva.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je logicky a přehledně uspořádána. Tři hlavní části práce a jejich další vnitřní členění 
na sebe navazují. Rozložení je adekvátní povaze řešené problematiky. 

 
4. Vyjádření k práci 
 

Diplomová práce je po obsahové stránce velice kvalitní. Zatímco první dvě části mají ještě 
spíše popisný charakter, poslední třetí část je více tvůrčí a zasahuje do značné hloubky. 
Autor se zabývá povahou stavovských předpisů a otázkou jejich soudního přezkumu. 
K problémům přistupuje dialekticky, reflektuje odlišné názory v odborné literatuře i 
judikatuře a dospívá k vlastním závěrům. Jakkoliv nosnou částí je poslední, třetí část, i 
první dvě části jsou nezbytné pro vytvoření nezbytného pozadí a komplexnější charakter. 

 
Dílčí nepřesnosti nesnižuji význam práce jako celku. Jde spíše o překlepy či drobné 
nepřesnosti (na str. 1 „advokátští koncipienti“; na str. 1 - skutečnost, zda jsou advokáti 
společnosti příkladem, nelze odvozovat jen z počtu vedených kárných řízení; na str. 10 je 
Listina základních práv a svobod označena jako „zákon“; na některých místech je výraz 
norma užíván ve smyslu právního předpisu; některé poznatky se v práci výjimečně 
opakují, srov. str. 20 a 25). Na str. 21 by bylo možno polemizovat, zda je předseda Komory 
statutárním orgánem. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce, obecně formulovaný „seznámit čtenáře 

s Českou advokátní komorou a poukázat na možná 
úskalí stávající právní úpravy, popřípadě navrhnout 
vhodná řešení“, byl naplněn.  
 



  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Nebyly zjištěny nedostatky v tomto směru. 

Logická stavba práce Přehledná a logická, koresponduje s potřebami 
zpracování. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomant pracuje s rozmanitými prameny – 
právními předpisy, odbornou literaturou, 
judikaturou, dalšími prameny. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce zasahuje do značné hloubky, zejména ve třetí 
části.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Mají orgány České advokátní komory pravomoc vykonávat správní dozor vůči členům 
komory?  

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne 22. 1. 2020 
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oponent 


