
Posudek vedoucího diplomové práce Jana Procházky                                                                                                 

„Právní postavení vysokých škol“ 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 80 stran (~ dvojité číslování) je členěna (kromě 

úvodu a závěru) do šesti kapitol („Základy právní úpravy vysokých škol“, „Vysoké školy 

v historické perspektivě“, „Vysoké školy v platném českém právu a praxi“, „Typologie 

vysokých škol“, „Akademické prostředí vysoké školy“ a „Akreditace“). Výběr podrobněji 

rozebíraných otázek autor odůvodňuje v úvodu na str. 1/2. Akcent na problematiku 

soukromých vysokých škol v kapitole o typologii zdánlivě „zaniká“ [příslušná partie je 

nazvána „Vysoké školy podle forem“ a výklad týkající se veřejných vysokých škol v jistém 

ohledu „předbíhá“ (viz též ↓ dílčí připomínky)].    

 Téma práce je bezesporu aktuální. Diplomant přistoupil k jeho zpracování se zjevným 

zájmem. Využil většiny dostupné českojazyčné odborné literatury a čerpal i z judikatury.  

 Práce je psána čtivě. Autor prokázal schopnost kritického pohledu na právní úpravu 

(viz na str. 26, 41, 46/47, 55/56 nebo 66/67) a schopnost formulovat náměty de lege ferenda 

(viz na str. 45  nebo 71/72).   

 Z dílčích připomínek uvádím:  

- Jak rozumět tvrzení, že další tvůrčí činnosti jsou považovány za „stejně významné“ jako 

činnost vědecká (str. 5)? 

- Výraz „určovatel“ se v daném významu užívá spíše ve slovenštině než v češtině (str. 7). 

- Právnickou osobou veřejného práva ale může být i ústav (str. 9). 

- Výklad ve druhém a třetím odstavci na str. 9 měl být přesnější. Ve formálním smyslu nejde 

o soubor oprávnění jako takový, ale o právnickou osobu s přiznaným souborem oprávnění. 

Srov. v prameni, na který odkazuje poznámka č. 28 (= „oprávnění právnické osoby působit 

jako …“). Toto „nedorozumění“ se promítá do druhého odstavce na str. 42. A ještě na okraj: 

V poznámce č. 25 na str. 8 měl být uveden i autor hesla.  

- Název partie 2.2 není (s ohledem na návaznost partie 2.3) zcela přesný. 

- Jaký je rozdíl mezi „samosprávou“ a „autonomií“ (str. 18)? Znamenala úprava z r. 1990 

„(ú)plnou“ samosprávu? Čemu byl model zavedený touto úpravou „velmi podobný“? Viz též 

na str. 35. 

- Šlo o decentralizaci (druhý odstavec na str. 22). Srov. význam tohoto pojmu v kontextu 

výkladu v prvním odstavci na str. 64, v partii 6.2.2 a na str. 69. Na okraj: V jiném smyslu 

autor používá termín „centralizace“ na str. 35. 

- V partii 3.2 bylo vhodné zmínit se ještě o vývoji zákona o vysokých školách (bez toho se 

např. zdá být předčasná zmínka o „NAÚ“ v úvodu partie 3.3). O poslední významnější novele 

je zmínka až na str. 30. 
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- Je pravdou, že neuniverzitní vysoké školy se nečlení na fakulty (v úvodu partie 4.2.1 to 

mohlo být uvedeno výslovně). Následující výklad se ale na úkor přehlednosti soustřeďuje na 

orgány veřejné vysoké školy. Vysvětlení ve druhém odstavci na str. 28 tuto pochybnost 

neodstraňuje. V partii 4.2.2 pak měl být alespoň odkaz na to, že o orgánech (veřejné) vysoké 

školy bylo již pojednáno v partii 4.2.1.  

- Je výčet „rozhodovacích kompetencí“ akademického senátu taxativní, nebo demonstrativní 

(str. 29)? 

- Na str. 32 lépe „v současnosti“ (než „současně“). 

- Použití termínu „forma“ by bylo vhodné v úvodu partie 4.3 (na str. 38) vysvětlit. Nejde zde 

samozřejmě o právní formu právnické osoby. Mimoto na str. 26 je předmětné rozdělení 

spojeno s termínem „druh“.   

- Na str. 39/40 jde ale o státní dozor „nad samosprávou“, resp. nad veřejnými samosprávnými  

korporacemi (viz v publikaci Správní právo. Obecná část,  uvedené v seznamu použité 

literatury). K tomu viz i výklad na str. 49/50 posuzované práce. 

- Institucionální postavení vojenské vysoké školy a policejní vysoké školy je přece jen odlišné 

(str. 41). 

- Text ve druhém odstavci na str. 53 po novele zákona o vysokých školách z r. 2016 

neobstojí! 

- Výklad na str. 55 pomíjí možnost upuštění od uložení sankce. Pomíjí též otázku uznání 

odpovědnosti (vyslovení viny). 

- Odchylku pro akademické pracovníky zná i zákoník práce (str. 56/57). 

- Výklad v partii 5.6 je příliš stručný (jeden odstavec na str. 60).  

- Jistě nešlo o „Vysokou školu akademickou“ (poznámka č. 231 na str. 61). 

- V seznamu použité literatury není uveden titul, na který odkazuje poznámka č. 138 na 

str. 40. 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty z 20. prosince m. r. byl text práce 

porovnán s 55 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila méně než 5%. 

 Celkově mám za to, přes uvedené připomínky, že diplomant zadané téma zvládl na 

vcelku slušné úrovni. 

 Rozprava u obhajoby může být zaměřena jednak na bližší charakteristiku rozdílů mezi 

postavením veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy, jednak na to, jak se 

z neuniverzitní vysoké školy může stát univerzitní vysoká škola. 

V Praze dne 15. ledna 2020 

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


