
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Aleš Richtr 
Téma práce:  Řízení o přestupcích – vybrané otázky řízení v 1.stupni 
Rozsah práce:  94 strany 
Datum odevzdání 
práce: 

 červen 2012 

1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Diplomant si zvolil téma velmi aktuální. Problematika správního řízení o přestupcích je 
obecně velice složitá. Diplomant se soustředil na přestupkové řízení v 1.stupni. Takové 
zúžení lze jen uvítat. 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 

Zpracování daného téma předpokládá potřebnou teoretickou znalost institutů, které se této 
problematiky týkají. Rovněž důkladné studium příslušných právních  předpisů je nezbytné. 
Z diplomové práce je patrné, že diplomant toto nepodcenil. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do 6 kapitol, Úvodu a stručného Závěru. V první kapitole vymezuje základní 
pojmy, ve druhé kapitole jsou uvedeny prameny úpravy, ze kterých autor vycházel a čerpal, 
třetí až šestá kapitola jsou jádrem práce – popisují samotné prvostupňové řízení (zahájení, 
účastníci, průběh řízení a vydání rozhodnutí). Jednotlivé kapitoly jsou ještě členěny. Práce je 
systematicky a přehledně členěna.  
 
4. Vyjád ření k práci 

 
Práce není toliko popisná. Autor se nesnaží na jednotlivé problémy přestupkového řízení 
pouze poukázat, ale přistupuje i k hlubší analýze a vyjadřuje vlastní názor. Práce obsahuje 
více než 180 odkazů, je patrné, že autor nepodcenil přípravu odborné literatury a jiných 
pramenů. Některé formulace jsou někdy trochu neobratné či nepřesné. V kapitole třetí 
„Zahájení řízení“ se autor mohl zmínit i o případné činnosti správních orgánů před samotným 
zahájením přestupkového řízení. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce 2 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

 

Logická stavba práce 1 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

2 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

2 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

1 

Jazyková a stylistická úroveň 2 
 
 



6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Při ústní obhajobě by autor mohl odpovědět na následující otázky: 

1. Lze proti uložení pokuty v blokovém řízení podat správní žalobu? 
2. Jaké procesní instituty přicházejí do úvahy před zahájením přestupkového řízení? 

 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Doporučuji 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dobře 
 
 
V Praze dne 5.9.2012                JUDr.Ivana Millerová,Dr.  
 
     
 
 
      
                                                  
 

 


