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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika organizace veřejné správy je nesmírně širokým tématem. Na to, aby byla 
zpracována jako diplomová práce, ať už z pohledu správněvědního či správněprávního, by bylo 
nezbytné rozebrat ji z pohledu velkého zobecnění, ukázat např., jaké jsou tendence jejího vývoje, 
problémy stávající organizace, to vše za pomocí náležitého teoretického základu. To však 
předložená práce v žádném případě nesplňuje. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Diplomant vyšel při zpracování tématu především z vybrané literatury, kterou přebírá, bez 
jakéhokoli kritického pohledu, přičemž užívanou literaturu tvořily z velké části učební materiály 
pro různé stupně škol, často uvádějící jen orientační přehled problematiky. 
 
3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do 4 základních částí – Organizace veřejné správy, Státní správa, Územní 
samospráva, Zájmová samospráva. 
 
4. Vyjádření k práci 

Je těžké posoudit, co nového by předložená práce měla přinášet, dle mého názoru nic. Práce jen 
přebírá notoriety z literatury, navíc nemá ani uchopenu základní terminologii, kterou uvádí, takže 
např. směšuje pojmy správní orgán, správní úřad, orgán státní správy atd., nebere do úvahy, že i 
přebírané texty z literárních pramenů se v terminologii od sebe odlišují, a diplomant tomu 
pozornost nevěnuje. Řadí-li např. na str. 33 mezi „nezávislé správní úřady a orgány“ (čtenář 
nezjistí, kdy se má jednat o „úřady“ a kdy o „orgány“) vedle takové různé instituce jako Radu 
České televize, Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejného ochránce práv a Českou národní banku, je 
zřejmé, že vůbec nevěnoval pozornost jejich zcela různému charakteru. Uvést připomínky 
k jednotlivým nedostatkům práce by znamenalo napsat možná delší text, než je samotná práce, 
ale postačuje např., že na str. 8 dělí veřejnou správu na státní správu, územní samosprávua 
zájmovou samosprávu, aniž by se aspoň zmínil existenci jiné veřejné správy, že na str. 13 uvádí, 
že veřejný podnik plní úkoly na základě veřejnoprávních smluv (co tím má na mysli?!), že na str. 
15/16 píše, že úřady vykonávající působnost na území celé ČR „nespadají pod žádný speciální 
správní orgán", přičemž tam řadí i jiné než ústřední správní úřady, které přece podřízené 
zpravidla jsou. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant nesplnil úkol, který si předsevzal 
v úvodu práce, tedy uchopit, popsat a analyzovat 
organizaci veřejné správy v ČR, neboť žádný 
relevantní výstup z práce neplyne.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Z textu práce neplynou pochybnosti, že by 
diplomantka nezpracova téma samostatně, na 
použité prameny je v práci odkazováno. Vzhledem 
k popisnosti celé práce, která nejde za převzaté texty 



  

liných pramenů a banální text právních úprav nelze 
v práci dohledat diplomantovo vlastní rozbor a jeho 
úvahy k tématu. Neměl jsem k dispozici protokolu o 
elektronickém vyhodnocení podobnosti závěrečné 
práce s jinými pracemi, takže se blíže k tomu 
nemohu vyjádřit. 

Logická stavba práce Viz připomínky výše. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Viz připomínky výše.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Viz připomínky výše. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Formální úprava práce odpovídá tomu kladeným 
požadavkům. 

Jazyková a stylistická úroveň Dtto 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Nedoporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Neprospěl.  
 
Doporučuji, aby v případě, že diplomant budou hodnocen známkou „neprospěl“, zpracoval jiné 
téma.  
 
 
V Praze dne 23. 1. 2020 
 
        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.  

_________________________ 
vedoucí diplomové práce 

 
(v zastoupení JUDr. Ivany Millerové Dr., Ph.D.) 


