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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Diplomantka zvolila téma „Přestupkové řízení v prvním stupni“ , jak sama uvádí z důvodu, že 
je druhem řízení, se kterým se do kontaktu  a jehož účastníky se stává řada lidí…… Téma 
zvolila nepochybně aktuální a hojně diskutované jak  praxí tak i teorií. 
 

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

 
Zpracování daného tématu předpokládá potřebnou teoretickou znalost. Nezbytné je studium 
odborné literatury, která se dané problematiky týká, právních předpisů a judikatury. Z tohoto 
pohledu, kdy je  řízení ve věci přestupku věnována právě v odborné literatuře, článcích apod. 
značná pozornost, měla autorka  při volbě tématu „šťastnou ruku“. Většiny zdrojů autorka 
využila. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je dle mého soudu zbytečně složitě členěna. Je rozdělena do 11 kapitol. První 
kapitolou je Úvod a poslední Závěr. Vnitřní členění kapitol je mnohdy nadbytečné, pouze 
zkratkovitě popisné – např. kapitola 6.3.7. Naproti tomu logické uspořádání práce je na 
slušné úrovni. 
 

4. Vyjád ření k práci 
 
Práce je popisného charakteru. Autorka vesměs rezignovala na vlastní názor a na úvahy de 
lege ferenda. Autorka již v úvodu své práce konstatuje, že jejím cílem je udělat přestupkové 
řízení přístupnější a srozumitelnější i laické veřejnosti. I  přesto, že práce vykazuje ještě jisté 
nedostatky, např. místy nepřesné formulace, nemám k ní zásadních výhrad a doporučuji ji 
k obhajobě. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce 2 
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) 

3 

Jazyková a stylistická úroveň 2 
 



 
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Při ústní obhajobě diplomové práce doporučuji autorce, aby podrobněji charakterizovala 
zásady, které se v rámci přestupkového řízení uplatňují. Dále pak jaké základní nedostatky 
současná právní úprava vykazuje. 
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k obhajob ě 
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