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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma je vysoce aktuální. Vedení správních procesů podle stavebního zákona je 
dlouhodobě vnímáno jako nevyhovující. Jedním z nejvíce kritizovaných aspektů je délka 
řízení. V současné době je na stole text návrhu nového stavebního zákona, který se stal 
předmětem ostrých diskuzí. Diplomant v době zpracování své práce mohl reflektovat jen 
věcný záměr, i v něm jsou však zachyceny hlavní obrysy připravovaného návrhu zákona. 

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

metody 
 
Oblast stavebního práva je rozsáhlá a složitá, poznamenaná četnými novelami. Ve 
stavebním právu se odráží většina významných institutů obecné části správního práva. 
Dobrá znalost forem správní činnosti, správního řízení a jiných správních postupů je tak 
nepostradatelná pro zpracování.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Diplomová práce je logicky a přehledně uspořádána, přesně v duchu výzkumného záměru, 
který autor prezentuje v úvodu a kde také jednoznačně dává na vědomí, jakými otázkami 
se s ohledem na rozsah zabývat nebude. Struktura práce je jednoduchá, vedle úvodu a 
závěru ji tvoří čtyři části s dalším členěním o jedné až dvou úrovních. První část 
představuje nezbytný úvod a vymezuje půdorys celé práce, výstižně rekapituluje nosné 
prvky územního a stavebního řízení a kolaudačních postupů. Druhá část se strukturovaně 
zabývá hlavními příčinami průtahů, ať už spočívají na straně správních orgánů či účastníků 
řízení, či jsou založeny objektivně. Třetí část analyzuje možné důsledky zvažovaného 
propojení územního a stavebního řízení. Ve čtvrté části se autor zamýšlí nad zavedením 
pozitivní fikce závazných stanovisek. Zvolená systematika plně vyhovuje záměru 
obsahového zpracování.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená diplomová práce zasahuje do značné odborné hloubky. Autor přistupuje ke 
zpracování odpovědně, poctivě a precizně. Přestože se ve třetí a čtvrté části nutně 
vyjadřuje ke konkrétním řešením připravovaného nového zákona, celkově práce není 
výlučně fixována na aktuální návrh nového zákona. Diplomová práce vykazuje obecnější 
směřování a je důstojným příspěvkem k analýze problémů současné právní úpravy i 
k různorodým úvahám o možnostech budoucích změn povolovacích procesů ve výstavbě. 
Autor detailně prostudovat množství rozmanitých pramenů. Neváhal také přímo oslovit 
zkušené zástupce praxe. Konzultace s nimi uvádí v poznámkách pod čarou. Poznámkový 
aparát sám o sobě svědčí o kvalitě práce. Práce také více než dvojnásobně přesahuje 
stanovený minimální rozsah. Přitom žádná věta není redundantní. Text je hutný, odborně 
zdatný, přitom dobře srozumitelný. Autor zvažuje výhody a nevýhody jednotlivých 



  

legislativních řešení. Poukazuje na nedostatky zákona. Dospívá k odůvodněným závěrům, 
zejména k přesvědčení, že některá opatření ke zrychlení správního procesu se mohou tíživě 
projevit z hlediska ochrany jiných veřejných zájmů. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce („identifikovat hlavní příčiny 

prodlužování povolovacích procesů pro umístění a 
provedení stavby“ a „představit a kriticky posoudit 
některé návrhy možného zrychlení povolovacích 
procesů“) byl splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant prokázal vysokou míru samostatnosti při 
zpracování. Z pozice vedoucího práce bylo možné 
pozorovat postupný zrod a vývoj práce. Z hlediska 
plagiátorství nevznikla žádná podezření.  

Logická stavba práce Práce má logickou, přehlednou, účelnou strukturu. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

 
Příkladná. Autor čerpá z mnoha rozmanitých zdrojů, 
včetně cizojazyčných. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomová práce dosahuje značné odborné hloubky. 
Autor se dostává k podstatě problémů, reflektuje 
spojené výhody a nevýhody a jejich poměr u 
jednotlivých řešení. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Vysoká. 

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Došlo v později zveřejněném paragrafovaném znění návrhu zákona k některým 
významnějším odchylkám oproti věcnému záměru návrhu zákona? (Postačí obecně pojatá 
odpověď či prezentace příkladů, není třeba komplexní „screening“) 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
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