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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma není nové, neboť právní úprava rozhodnutí ve správním řádu a soudním řádu 
správním existuje již delší dobu a je stálým předmětem pozornosti judikatury i odborné 
literatury, což ovšem současně dokazuje, že jde o téma stále aktuální, což vyplývá jak 
z vývoje judikatury zejména k pojmu rozhodnutí v soudním řádu správním, tak z četných 
reflexí této judikatury v odborné literatuře.  
 

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

metody 

Diplomová práce je zaměřena na platnou právní úpravu obsaženou ve zmíněných 
zákonech, způsob zpracování tématu nicméně vyžaduje i teoretické znalosti týkající se 
správních aktů a jejich vlastností a samozřejmě relevantní judikatury i odborné literatury 
k tomuto tématu.  
 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce má celkem šest kapitol a závěr. První kapitola se týká obecného 
vymezení toho, co je správní orgán, druhá kapitola je zaměřena na rozhodnutí správního 
orgánu v teoretickém pojetí, třetí kapitola se týká pojetí rozhodnutí správního orgánu ve 
správním řádu a čtvrtá téhož v soudním řádu správním, pátá kapitola se týká formálního a 
materiálního pojetí rozhodnutí a šestá kapitola pojetí rozhodnutí v judikatuře Nejvyššího 
správního soudu.  
 

4. Vyjádření k práci 

Diplomovou práci považuji za velmi dobrou. Diplomantka prokázala jak odpovídající 
teoretické znalosti, tak znalosti příslušné právní úpravy a schopnost pracovat s judikaturou 
a odbornou literaturou a zaujímat k nim vlastní odůvodněná stanoviska.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka způsobem zpracování zvoleného 
tématu prokázala samostatnost při rozboru aktuální 
právní úpravy i při jejím hodnocení ve světle 
relevantní literatury a judikatury. 

Logická stavba práce Členění diplomové práce je z hlediska zvoleného 
tématu vhodné a logické. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Diplomová práce je zaměřena na rozbor platné 
právní úpravy, takže diplomantka pracuje kromě ní 
především s relevantní literaturou a judikaturou, 
kterou nejen cituje, ale i kriticky hodnotí. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomová práce je zaměřena na rozbor stávající 
právní úpravy a její kritické zhodnocení ve světle 
aktuální judikatury. 



  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je adekvátní zvolenému tématu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na 
odpovídající úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při obhajobě doporučuji zabývat se právní povahou výsledku přezkumného řízení, jehož 
předmětem je závazné stanovisko, ve světle aktuální judikatury Nejvyššího správního 
soudu, zejména pak usnesení rozšířeného senátu k této otázce z 15. prosince 2020. 
 

Doporučení práce k obhajobě Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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