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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Právní úprava vysokých škol prochází vývojem, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, je často novelizován. V prostředí stále silně rezonují důsledky významné novely 
z roku 2016. Téma je aktuální.   

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

metody 
 

Téma je náročné. Předpokládá znalost obecné části správního práva téměř v celé šíři 
spektra. Diplomant nemá pro tuto oblast k dispozici rozsáhlý vějíř odborné literatury. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Struktura je logická a přehledná. Vykazuje dvě úrovně členění. Rozložení je adekvátní 
povaze řešené problematiky. Diplomant v úvodu práce jasně a důvodně vymezuje, jakými 
souvisejícími otázkami se nebude s ohledem na rozsah práce zabývat. Drobná výtka se 
týká průběžné práce s pojmem institucionální akreditace (str. 30), který je však vysvětlen 
až na str. 66. Bylo by vhodné alespoň odkázat na pozdější kapitolu. 
 

4. Vyjádření k práci 
 

Diplomová práce vykazuje velmi vysokou úroveň. Již z vymezení záměru diplomanta 
v úvodu na str. 1 je patrné, že se v problematice s přehledem a se zájmem orientuje. Práce 
je zaměřena na řešení esenciálních otázek postavení vysokých škol. Autor pečlivě sleduje 
historický kontext a vývoj právní úpravy, všímá si rozdílných názorů v odborné literatuře a 
formuluje vlastní odůvodněné závěry. Odhaluje některé slabiny platné právní úpravy. 
Výsledné dílo je jako celek hodnotné a přínosné.  
 
Autor se neubránil některým dílčím pochybením. Na str. 27 (obdobně na str. 33) 
konstatuje, že vysoká škola univerzitní se člení na fakulty, zatímco vysoká škola 
neuniverzitní se na fakulty nečlení. Přitom odkazuje na § 2 odst. 5 zákona o vysokých 
školách. Z daného ustanovení však takový závěr v celém rozsahu nevyplývá. Naopak, i 
když je to neobvyklé, vysoká škola univerzitní se na fakulty členit nemusí. Platí pouze, že 
vysoká škola univerzitní se na fakulty nečlení. 
 
K textu na str. 36 lze namítnout, že opatření děkana nemusejí mít nutně povahu opatření 
obecné povahy. Ve skutečnosti záleží na obsahu. Na str. 30 je překlep v datu nabytí 
účinnosti koncepční novely z roku 2016. Na str. 52 poukazuje, že rozhodování podle § 68 
odst. 1 zákona o vysokých školách není správním řízením ve smyslu části druhé a třetí 
správního řádu. Zřejmě vychází ze znění zákona účinného do 31. 8. 2016. 
 
 
 



  

Práce postrádá detailnější odpovědi na některé otázky, které si autor v úvodu výslovně 
vytýčil – můžeme při soukromé vysoké škole hovořit o akademické obci; jakou povahu má 
vztah soukromé vysoké školy a jejího studenta či akademického pracovníka? V závěru na 
str. 71 autor konstatuje, že otázku zodpověděl. Vyjádření na str. 44 se však v tomto směru 
nejeví jako úplně dostatečné. V závěru v této souvislosti také poukazuje na možnost 
soukromých vysokých škol volit si samosprávné akademické orgány. Tato otázka by se 
měla stát předmětem hlubšího rozboru, nad rámec pouhého poukazu, že zákon počítá 
s akademickou obcí i u soukromých vysokých škol.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Hlavní cíl („analyzovat právní postavení vysokých 

škol v České republice jako subjektů veřejného 
práva“) byl naplněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

 
Nezjištěny žádné nedostatky v tomto směru. 

Logická stavba práce Práce je logicky a přehledně uspořádána, 
koresponduje s potřebami obsahového zpracování. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

 
Autor pracuje s právními předpisy, s dostupnou 
odbornou literaturou, judikaturou a dalšími zdroji. 
Nečerpá z cizojazyčných zdrojů (pro zpracování 
tématu to ani není třeba). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

 
Práce dosahuje značné odborné hloubky.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 
Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Mají vysoké školy též přenesenou působnost? 
K diskuzi dále viz bod 4. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře. 
 
 
V Praze dne 25. 1. 2020 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
oponent 


