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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si zvolil pro svou práci poměrně široké téma, které není jako celek nové a které 
se již stalo předmětem řady různých zpracování. Na druhou stranu jako relativně mladý 
institut se stále vyvíjí, ve zvláštní právní úpravě i v pojetí judikatury, a přínos dalšího 
zpracování nelze dopředu vyloučit. 

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

metody 
 
Předpokladem zpracování tématu je dobrá znalost forem správní činnosti a procesní právní 
úpravy realizace a kontroly těchto správních činností. Obojí autor při zpracování prokázal. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Vedle úvodu a závěru se práce člení na čtyři větší části – první pojednává o souvisejících 
formách správní činnosti, druhá se zaměřuje na podstatné otázky samotného opatření 
obecné povahy, třetí představuje proces vydání a nakonec čtvrtá správní a soudní přezkum. 
Jednotlivé části jsou dále členěny až na dvě další úrovně. Systematika práce se jeví jako 
přehledná a logická. 

 
4. Vyjádření k práci 
 

Autor zvládl obsáhnout poměrně složitou materii. Dokáže rozlišovat podstatné od méně 
podstatného. Text plynule a logicky navazuje. Autor postihuje všechny hlavní aspekty 
problematiky opatření obecné povahy. Práce je úhledná, dobře se čte. Práce také není 
zatížena obsahovými vadami. Obsahová výtka souvisí s již vytýkanou šíří tématu. Vše totiž 
již bylo podobně uchopeno i v jiných, dřívějších kvalifikačních pracích. Těžko se na takto 
obecné úrovni hledá nějaký nový prostor pro originální myšlenky, nicméně existuje. 
Jakkoliv je tedy předkládáno kvalitní „řemeslné“ zpracování, lze si tak představit i hlubší 
analýzu či kritický přístup ve vztahu k doktríně i judikatuře (např. strukturovanější 
zamyšlení nad uplatněním formálního a materiálního pojetí, detailnější rozbor vlivu podání 
či nepodání námitek na úspěšnost pozdějšího soudního přezkumu, právní účinky zrušení 
opatření obecné povahy apod.). Konec kapitoly čtvrté se zdá být trochu ustřihnutý. 
 
Autor pracuje s odlišnou terminologií (širší pojem správního aktu), než je standardně 
užívána na PF UK. To samo o sobě jistě není problém, ale pokud na str. 6 uvádí, že v této 
diplomové práci bude používat pojem správní akt jen pro individuální správní akt 
definovaný výše, tak to rozhodně neodpovídá skutečnosti, neb stačí nahlédnout do 
struktury obsahu.  
 
 
 



  

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce V úvodu vymezuje autor cíl takto: „popsat a 

poskytnout komplexní a podrobný přehled opatření 
obecné povahy.“ Z tohoto vymezení není zřejmé, 
zda míří pouze na obecnou právní úpravu, či též na 
zvláštní, každopádně poskytnout komplexní a 
podrobný přehled v rozsahu diplomové práce je 
poměrně obtížné. V závěru práce autor předkládá 
některé návrhy na zlepšení právní úpravy. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Text nevyvolává podezření na plagiátorství. Míra 
inspirace publikací autorů HEJČ, D., BAHÝĽOVÁ, 
L. je značná, ovšem při použití pravidel řádného 
citování.  

Logická stavba práce Systematika práce je přehledná a logická, odpovídá 
potřebám zpracování tématu.  

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor využívá řady rozmanitých zdrojů, čerpá i 
z cizojazyčných pramenů. Rozsah inspirace zdroji 
používaných publikací je v akceptovatelné míře. 
Nepřesnosti se objevují výjimečně, např. na str. 6 
zmiňuje autor Hoetzlovo pojetí správních aktů, ale 
neodkazuje na žádný zdroj. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Střední – autor nepochybně prokázal porozumění 
těžké materii, s níž dokáže spolehlivě pracovat a 
reprodukovat ji, míra vlastní analytické práce je 
ovšem nižší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je úhledná. 

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
K diskuzi o obhajobě navrhuji otázku existence abstraktně-konkrétních správních úkonů 
(abstraktně vymezený předmět, jmenovitě určený adresát). 

 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
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