
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta:  Jan Lokvenc 

Téma práce:  Řízení o přestupcích v prvním stupni 

Rozsah práce: 88 stran textu (včetně seznamu použité literatury a pramenů) 

Datum odevzdání 
práce: 

 Říjen 2011 

 
 

1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Diplomant zvolil téma „Řízení o přestupcích v  prvním stupni“, tedy téma 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 
důkladné studium odborné literatury, která se dané problematiky týká, právních předpisů a 
judikatury. Je nepochybné, že autor studium literatury a příslušných právních předpisů 
nepodcenil. Pozornost věnoval i judikatuře. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna do 8 kapitol, kapitoly první až čtvrtá („Přestupkové řízení“, „Příslušnost“, 
„Postup před zahájením přestupkového řízení“, „Zastavení řízení“) tvoří jádro práce. Dále 
obsahuje „Úvodní poznámku“, „Závěr“, „Seznam zkratek“, „Seznam použité literatury a 
pramenů“ a „Resumé“ označené jako kapitoly 5 až 8. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
Práci pozitivně hodnotím zejména proto, že není pouze popisného charakteru. Obsahuje 
četné autorovi úvahy de lege ferenda. Autor místy velmi kriticky nahlíží na nedostatky 
současné právní úpravy. I když nesdílím veškeré názory autora a musím vytknout místy 
nepřesné formulace, nemám k práci jako celku zásadních výhrad. Práce splňuje požadavky 
kladené na práce tohoto typu a doporučuji ji 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  

2 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

2 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

2 

Jazyková a stylistická úroveň 2 

 
 
 



 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Při ústní obhajobě diplomové práce doporučuji autorovi, aby podrobněji charakterizoval 
základní zásady, které se v rámci přestupkového řízení uplatňují. Zejména vymezil rozdíl 
mezi  základními  zásadami činnosti správních orgánů a procesními zásadami (obecného 
správního řízení a přestupkového řízení). 
 
 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Doporučuji 
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