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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma diplomové práce není nové, neboť institut opatření obecné povahy existuje 
v našem právním řádu již od r. 2004, jde nicméně o téma aktuální, neboť stále přibývají 
zákonné úpravy, které se k tomuto institutu hlásí. 
  

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

metody 

Diplomová práce je založena především na rozboru platné a účinné právní úpravy 
vydávání opatření obecné povahy ve správním řádu, vyžaduje však i teoretické znalosti 
obecné klasifikace forem činnosti správních orgánů, mezi něž je třeba opatření obecné 
povahy zařadit, viz zejm. úvodní část práce.  
 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je rozdělena do celkem čtyř kapitol. První se týká obecných otázek forem 
správní činnosti a jejich klasifikace, další kapitola se týká postavení opatření obecné 
povahy v právním řádu ČR, třetí kapitola se týká procesu vydávání opatření obecné povahy 
a poslední je zaměřena na přezkum opatření obecné povahy jak podle správního řádu tak 
podle soudního řádu správního. 
 

4. Vyjádření k práci 

Diplomovou práci považuji z hlediska zvoleného tématu za zdařilou a nemám k ní v této 
podobě již připomínky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cílem diplomové práce bylo podat komplexní rozbor 
institutu opatření obecné povahy od jeho obecné 
charakteristiky a zařazení do systému forem správní 
činnosti přes proceduru jeho vydávání až k jeho 
správnímu a soudnímu přezkumu. Lze konstatovat, že 
vytčený cíl byl splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant prokázal samostatnost při zpracovávání 
tématu jak prací s relevantní literaturou a 
judikaturou tak schopností formulovat vlastní 
odůvodněné závěry. 

Logická stavba práce Diplomová práce je vzhledem ke zvolenému tématu 
členěna logicky, viz bod 3. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Zvolené téma vyžadovalo pracovat kromě samotné 
rozebírané právní úpravy především s relevantní 
literaturou a s judikaturou, což posuzovaná práce 
splňuje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomová práce je založena především na popisu a 
rozboru relevantních ustanovení správního řádu a 
některých souvisejících zákonů, a to jak jednotlivě, 



  

tak ve vzájemných souvislostech. 
Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava diplomové práce je odpovídající.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň je odpovídající.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při obhajobě diplomové práce doporučuji věnovat se otázce formálního a materiálního 
pojetí opatření obecné povahy, výhodám a nevýhodám jednoho i druhého přístupu a tomu, 
jaké má materiální pojetí hranice z hlediska činnosti správního orgánu, soudů ve správním 
soudnictví a Ústavního soudu. 
 

Doporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 
s hodnocením velmi dobře. 
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vedoucí diplomové práce 


