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 I.  
K předmětu (tématu) práce:  
  

Předložená diplomová práce si klade za cíl představit jednak důvod existence České 
advokátní komory a jednak dopady na život samotných členů této veřejnoprávní korporace. 
Práce popisuje nejen podmínky, za nichž mohou být právní služby advokáty poskytovány, ale 
i podmínky, za kterých se lze advokátem stát. Jádrem práce je pak samotná organizace a 
činnost České advokátní komory. Myslím, že diplomantka svůj cíl naplnila.  
  
K metodice a práci s prameny:  
   

Práce má velký přínos právě v tom, že je vlastně dílem ojedinělým. Jak sama autorka 
diplomové práce naznačuje, je téma profesních komor spíše odbornou literaturou opomíjeno. 
Zpracovat toto téma do patřičné hloubky nebylo jednoduché. S tím logicky souvisí i konečné 
poznatky, ke kterým autorka dospěla. Struktura práce je logická, byť kapitola čtvrtá je 
s otazníkem. Spojení financovaní a činnosti není příliš vhodné. Výběr pramenů a judikatury je 
dostačující. Autorka prokázala schopnost zpracovat vybrané téma v adekvátním rozsahu. 
  
Formální a systematické členění práce: 
  

Práce o obsahu 93 strany celkem je členěna do pěti kapitol, úvodu a závěru. „Úvod“ 
práce seznamuje s autorčiným záměrem a v „Závěru“ jsme ubezpečeni, že jej bylo dosaženo.  
Formální členění není příliš ideální. Práce je až zbytečně rozmělňována. Dochází pak k tomu, 
že jednotlivé podkapitoly obsahují pouze jeden odstavec nebo větu.  První kapitola s názvem 
„ČAK jako samosprávná stavovská organizace“ obsahuje i řadu jiných pojmů, které 
s veřejnou správou nepochybně souvisí.  Je členěna do několika podkapitol, možná až 
zbytečně. Obsahuje výklad pojmů jako je veřejná správa, členění veřejné správy, pojem 
samosprávy, apod. Kapitola druhá s názvem „ Historický exkurz do advokátní samosprávy 
v Čechách“ je velmi zajímavá. Zabývá se vznikem advokátní samosprávy a průběžně jejím 
vývojem, dále pak likvidací této profesní komory po roce 1948, a znovu obnovením po roce 
1989. Tato kapitola by si zasloužila samostatné zpracování. Třetí kapitola práce nese název „ 
Organizace a pravomoci České advokátní komory“, kapitola čtvrtá pak „Financování a 
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činnost ČAK“. Tyto dvě kapitoly tvoří de facto jádro práce. Paní diplomantka se věnuje 
jednotlivým orgánům České advokátní komory (konkrétně: sněmu, představenstvu, předsedu 
a místopředsedům, kontrolní radě, kárné komisy, zkušební komisy, poradním orgánům, atd.). 
Součástí kapitoly je státní dohled nad činností ČAK. Financování a činnost ČAK je poněkud 
nešťastně spojeno. Autorka v jedné kapitole hovoří krátce o způsobu financování komory a 
její činnosti (normotvorné, kárné, vzdělávací, redakční, společenské). Poslední pátá kapitola 
je rovněž zajímavá a také by si zasloužila více prostoru (stejně jako kapitola druhá). Autorka 
v této části práce „ Komparace advokátské samosprávy“ nabízí srovnání právní úpravy České 
republiky se Slovenskem, Rakouskem a Německem. Práce nabízí několik tabulek a příloh. 
Práci lze vytknout její popisnost. Nicméně sama píše, že se snažila o komplexní pohled na 
organizaci a činnost České advokátní komory. Vlastní názory vyjadřuje (kriticky) zejména ke 
sněmu komory. Možná by mohla v rámci obhajoby podrobněji nastínit vlastní úvahy de lege 
ferenda. Je dle názoru diplomantky dohled státu nad činností ČAK dostačující? 
 
  
Shrnuji:  
  

Paní Tereza Beranová předložila zdařilou práci. Její diplomová práce splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto typu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a 
(v závislosti na průběhu ústní obhajoby) navrhuji klasifikovat ji známkou „velmi dobře“. 
  
  
  
V Praze dne 24. 9. 2015 
  
  
  

JUDr. Ivana Millerová, Dr. 
  
  


