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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Zvolené téma lze označit za nové, neboť přinejmenším oponentovi není známo, že by 
na stejné nebo podobné téma existovala práce podobného rozshau a zaměření. S ohledem na 
několik let probíhající diskuse týkající se možné změny způsobu volby starosty obce v ČR a 
důsledků s tím spojených pro správu obce lze zvolené téma označit rovněž za poměrně aktuální.  

 

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

metody  

  Posuzovaná práce je do značné míry popisná, neboť se omezuje téměř zcela na popis 
naší právní úpravy obecního zřízení a v jejím rámci pak postavení starosty, resp. místostarosty 
a totéž v případě právní úpravy ve Šlesvicko-Holštýnsku, což koneckonců sám diplomant 
deklaruje v úvodu i závěru své práce.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

  Diplomová práce je členěna celkem do pěti kapitol. První kapitola se věnuje základní 
charakteristice místní samosprávy v ČR, jejímu ústavnímu zakotvení a charakteristice obce a 
jejích orgánů. Druhá kapitola je zaměřena na starostu obce, a to pokud jde o jeho postavení 
v rámci obce, způsob volby, odměňování, odpovědnost a pravomoci. Třetí kapitola je věnována 
základní charakteristice místní samosprávy ve Šlesvicko-Holštýnsku jak z hlediska spolkové 
tak zemské ústavy a charakteristice obce. Čtvrtá kapitola je věnována postavení starosty ve 
Šlesvicko-Holštýnsku a konečně pátá kapitola srovnání postavení starosty v ČR a ve Šlesvicko-
Holštýnsku.  

 

4. Vyjádření k práci  

   Jak už je uvedeno sub 2, práce je do značné míry popisná, což koneckonců sám 
diplomant explicitně deklaruje, nejde tedy o teoretický rozbor daných právních úprav z hlediska 



obecných organizačních principů veřejné správy. To není samo o sobě na škodu, práci by ale 
prospělo větší množství vlastních úvah nad popisovanými právními úpravami. Z práce 
nevyplývá, proč si diplomant ke srovnání s naší úpravou vybral právě úpravu spolkové země 
Šlesvicko-Holštýnsko.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce 

Deklarovaným cílem bylo podat co nejsrozumitelnější srovnáí právních úprav týkajících se 
postavení a pravomocí starosty v ČR a ve Šlesvicko-Holštýnsku a analyzovat jednotlivé 
podobnosti a rozdíly. Lze říci, že tohoto cíle se podařilo dosáhnout. 

 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství  

Ze způsobu zpracování diplomové práce vyplývá, že byla vypracována samostatně, 
diplomant pracuje nejen s relevantní právní úpravou ale i s literaturou, a to jak naší tak 
příslušnou něměckou vztahující se k dané právní úpravě, byť by šlo asi namítnout, že stranou 
pozornosti diplomanta zůstaly přinejmenším dva komentáře k našemu obecnímu zřízení, 
kterým by stálo za to věnovat pozornost. 

 

Logická stavba práce 

Členění práce je vzhledem ke zvolenému tématu a způsobu jeho zpracování logické, viz bod 
3. 

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací   

Zpracování diplomové práce nutně vyžadovalo práci s cizojazyčnými zdroji, použití naší a 
cizojazyčné literatury je vyvážené, což odpovídá i povaze tématu.  

 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu)  

Jak už bylo uvedeno sub 2, resp. 4, práce je do značné míry popisná a koncentruje se na 
srovnání právních úprav bez toho, že by srovnávané právní úpravy byly podrobeny hlubšímu 
rozboru.  

 



Úprava práce (text, grafy, tabulky)  

Úprava práce je vzhledem ke zvolenému tématu odpovídající.  

 

Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň je dobrá, práci by ale prospěla přísnější jazyková korektura, viz např. 
ústavní (místo Ústavní) soud, parlament (místo Parlament) či používání pojmu „zastupitel“ 
místo „člen zastupitelstva“. 

 

 

6.      Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 Který z porovnávaných modelů právních úprav postavení starosty obce považujete 
z hlediska správy obce celkově za lepší a proč? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

 Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň    

 Velmi dobře.  

 

V Praze dne 26. ledna 2020  

_________________________  

oponent 


