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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 
Diplomantka zvolila téma hojně diskutované, aktuální a prakticky zaměřené. Právní úprava 
živnostenského podnikání je velice složitá a vzhledem k velkému množství novelizací často 
měnící se. Jak sama uvádí, jde o téma, které není vzdáleno její praxi. 
 

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. Autorka  mohla věnovat více úsilí práci s judikaturou. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o téma velice aktuální, neměl by být problém se získáním základních informací. 
Práce obsahuje celkem 123 odkazů a citací.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do 5 kapitol („Vývoj živnostenského oprávnění“, „Živnost“, „Živnostenské 
oprávnění“, „Povinnosti podnikatele při provozování živnosti“, Státní správa na úseku 
živnostenského podnikání, živnostenská kontrola, živnostenský rejstřík“), Úvodu, Závěru a 
jedné přílohy věnující se statistice živnostenských oprávnění. Formální a systematické 
uspořádání je na dobré úrovni. 
 

4. Vyjád ření k práci 
 
Předložená práce je popisného charakteru. Ačkoliv si autorka kladla za cíl  poukázat i na 
aktuální problémy a nedostatky současné právní úpravy, na tento cíl spíše rezignovala.  
Práce obsahuje několik podnětů k diskuzi bez podrobnější analýzy a návrhu možného řešení  
Diplomantka se snažila popsat živnostenské podnikání komplexně, bylo by patrně 
přínosnější soustředit se jen na některé aspekty živnostenského podnikání a věnovat jim 
hlubší pozornosti. Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto 
typu a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce 3 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

2 

Logická stavba práce 2 
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

3 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

3 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

2 

Jazyková a stylistická úroveň 2 



 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 

Při obhajobě doporučuji pohovořit o případných změnách de lege ferenda.  Současně by 
autorka mohla vyslovit svůj názor o  nadbytečnosti Živnostenského úřadu ČR, když v práci 
se omezuje jen návrh nenaplněné ustanovení ze zákona odstranit. 
Lze upustit od uložení sankce za správní delikt spočívající v porušení povinnosti stanovené 
živnostenským zákonem? 
 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Doporučuji 
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