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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Práce se věnuje aktuální úpravě postavení starosty v systému obecních orgánů v ČR a ve 

Šlesvicko-Holštýnsko. Detailnější rozbor tematiky postavení starosty v uvedené německé 

spolkové zemi nebyl v našich podmínkách publikován.  

 

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

metody 

Diplomant vyšel při zpracování tématu z analýzy právní úpravy české a zahraniční, z vybrané 

literatury, rovněž české a německé, z vybrané judikatury především českých soudů a z dalších 

pramenů. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do 5 základních částí, které jsou věnovány obecné charakteristice územní 

samosprávy v ČR, postavení starosty podle úpravy v ČR, charakteristice místní samosprávy 

v Šlesvicko-Holštýnsku, postavení tamního starosty a konečně porovnání těchto právních úprav.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomant se pokusil přehledně ukázat na podstatné prvky postavení starosty v právním systému 

ČR a Šlesvicko-Holštýnsku. I když v zásadě nešel do hlubšího rozboru a vlastních analýz, lze 

vyzdvihnout jeho snahu ukázat specifická řešení obou právních systémů. V práci jsou některé 

nepřesnosti a nejasné formulace, lze příkladmo uvést: 

- ke str. 2: členění veřejné správy na státní správu a samosprávu, jak se píše v práci, 

opomíjí jinou (ostatní) veřejnou správu, o které se jinak běžně v literatuře píše; 

- ke str. 2: tzv. politické pojetí samosprávy, popsané v práci, je zavádějící – namísto 

formulace, že jde o „výkon veřejné správy občany“, se spíše v literatuře uvádí, že jde o 

zapojení laiků do výkonu veřejné správy; 

- ke str. 7: zákon (obecní zřízení) nedefinuje město (to přece může mít i méně než 3000 

obyvatel), ale jen stanoví právní pravidla, jak se obec, která není městem, může městem 

stát; 

- ke str. 9 aj.: chybná citace autora z publikace vydané kolektivem autorů – zde je 

v poznámce pod čarou č. 26 uveden jako autor D. Hendrych, ačkoli autorem příslušného 

textu v učebnici je shodou okolností vedoucí diplomové práce; 

- ke str. 18: zde uváděný zákon č. 40/1993 Sb. byl zrušen a nahrazen zákonem č. 186/2013 

Sb. 

- ke str. 23: v textu 2.4.3.2.2 diplomant nerozlišuje, resp. nerozlišuje jasně vzdání se 

funkce starosty a zánik mandátu člena zastupitelstva, který je starostou obce. O co opírá 

diplomant tvrzení, mandát (člena zastupitelstva či starosty???) zaniká dnem, kdy je 

písemná rezignace doručena obecnímu úřadu??? 

- ke str. 24: měla být upravena uváděná podmínka „způsobilost k právnímu jednání“. Zcela 

nejasná je formulace „Způsobilost k právnímu jednání může nastat pouze v případě 

omezení svéprávnosti rozhodnutím soudu podle soukromoprávních předpisů.“ 

 

5. Kritéria hodnocení práce 



  

 

Splnění cíle práce Diplomant v zásadě splnil úkol provést srovnání 

postavení starosty podle různých právních úprav. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Z textu práce neplynou pochybnosti, že by 

diplomant nezpracoval téma samostatně. Podle 

vyhotoveného Protokolu o vyhodnocení podobnosti 

závěrečné práce ze 21. 12. 2019 č. 

120352333/155933 je míra podobnosti s jinými 

pracemi nižší než 5 %. 

Logická stavba práce Bez připomínek. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Užité zdroje jsou obvyklým způsobem citovány. 

Vzhledem k tématu diplomant využil též 

odpovídající německou, především učebnicovou 

literaturu. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Odpovídá obvyklé úrovni kladené na diplomové 

práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá tomu kladeným 

požadavkům. 

Jazyková a stylistická úroveň Dtto 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

Otázka: Jak může zaniknout starostovi jeho mandát? 

 

 

V Praze dne 14. 1. 2020 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.  
_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


