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1. Aktuálnost (novost tématu) 

Diplomant zvolil téma nepochybně aktuální a prakticky zaměřené. Dokazování je 
důležitá a často složitá část správního řízení. Autor se věnuje jednotlivým důkazním 
prostředkům. 

2.  Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Zpracování daného tématu předpokládá potřebnou teoretickou znalost institutů, které 
se této problematiky týkají. Pozitivně hodnotím autorovu práci s judikaturou. 
  

3. Formální a systematické členění práce 
 
Autor předložil diplomovou práci o rozsahu 64 stran celkem. Práce je členěna do pěti 
kapitol, které jsou dále podrobněji rozčleněny, Úvodu a Závěru. V Úvodu práce nás 
autor seznamuje se záměrem svého díla. První kapitola je věnována základním 
zásadám činnosti správních orgánů. Druhá kapitola vymezuje základní pojmy, které 
se týkají správního řízení (subjekty správního řízení, průběh správního řízení, 
rozhodnutí a opravné prostředky). Těžiště práce spočívá v kapitole třetí až páté (str. 
5 až 59). Zde autor podrobně rozebírá dokazování obecně, dokazování ve správním 
řízení (název kapitoly je vzhledem k obsahu nepřesný) a podává příklady jiných 
důkazních prostředků. Nakonec (Závěr) diplomant stručně shrnuje poznatky, ke 
kterým dospěl.  
 

4. Vyjádření k práci 
Předložená diplomová práce není toliko popisného charakteru. Autor často 
poukazuje na problémy současné právní úpravy dokazování ve správním řízení. 
Řešení vidí hlavně v aplikaci zásad dokazování a důkazních prostředků 
uplatňovaných v civilním a trestním řízení. Práce je psaná čtivým jazykem a je 
přínosná i pro širší veřejnost. Práci je možno vytknout např. to, že kapitola druhá 
měla pro úplnost obsahovat i prostředky dozoru. Dále pak, že některé formulace či 
výrazy jsou nepřesné. 
Práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu a je způsobilá obhajoby. 
 
     5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce 
2 



Samostatnost při zpracování tématu 
2 
Logická stavba 
práce 
1-2 
Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
1-2 
Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
2 
Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
2 
Jazyková a stylistická úroveň 
2 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Vzhledem k tomu, že autor je názoru, že by bylo pro dokazování ve správním řízení 
účelné využít zásad a prostředků dokazování civilního a trestního řízení (uvádí 
civilního a trestního práva) důsledněji, doporučuji při obhajobě tuto problematiku 
komentovat podrobněji s případnými návrhy de lege ferenda. 
Důkazním prostředkem je i čestné prohlášení. Jaké jsou důsledky nepravdivého 
čestného prohlášení?  
 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 
 
Doporučuji 
 
Navržený klasifikační stupeň 
 
Velmi dobře 
 
 
 
 
 
V Praze dne 9.3.2014                                                   JUDr.Ivana Millerová,Dr.  
 
     
 
  


