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Předložená práce si klade za cíl „popsat dosud nezpracované okolnosti vzniku vyšších územních 

samosprávných celků“ (s. 13), přičemž se „detailně zabývá jednotlivými variantami možného členění (s. 

14). Její autor soudí, že takto koncipované dílo je „ve své podstatě unikátní“ a „představuje v současné 

době chybějící článek v odborném hodnocení politického aspektu veřejné správy“ (rovněž s. 13 a 14). 

Doktorand trochu nejasně uvádí (opakovaně), že se zaměřil na „střední“ stupeň samosprávy, přestože 

jak v ČR, tak na Slovensku je samospráva pouze dvoustupňová (obce a kraje / župy). 

Vznik a fungování krajů je beze sporu tématem, které stále nabízí široký potenciál pro odborné 

zpracování na doktorandské úrovni. Mám však za to, že pouhý „popis okolností“ jako cíl disertační práce 

tohoto potenciálu nedosahuje. Student sice slibuje analýzu důvodových zpráv a předkládaných 

pozměňovacích návrhů, ale nenabízí za tímto účelem žádné metodologické vodítko a ani text sám nemá 

žádný zřetelný metodologický směr. Avizovaná analýza zůstává jen detailním popisem. Vymezení i obsah 

práce odpovídá fakticky historickému textu. Netýká se to jen 2. kapitoly, která představuje vývoj 

územního členění v letech 1918–1989, ale i třetí kapitoly, která má být (s ohledem na citovaný cíl práce) 

stěžejní částí textu. Student zde přináší obsáhlý, detailní a pro další bádání jistě užitečný přehled názorů 

na to, jakou podobu by krajská (župní) samospráva měla mít, ale stále jde jen o přehled. Totéž platí o 

kapitolách 4 a 5, které jsou takřka výhradně popisné.  

 Analytický rozměr by práce získala například provedením vlastního průzkumu mezi reprezentanty 

samospráv. V ČR mají kraje dohromady přes 600 zastupitelů a konfrontace jejich pohledu na výsledek 

reformy územní (samo)správy s představami tvůrců legislativy z 90. let by mohla mít značnou vypovídací 

schopnost. Další možností, jak textu dodat analytickou přidanou hodnotu (a přitom zůstat u existujících 

písemných materiálů, k čemuž doktorand inklinuje) by mohla být reflexe úspěšnosti reformy skrze 

nálezy Ústavního soudu ve věcech krajské samosprávy či správních soudů z oblasti výkonu přenesené 

působnosti. 

Absence teoreticko-metodologického zázemí i analyticky uchopitelného cíle práce je patrná i z faktu, že 

k hodnocení variant VÚSC student přistupuje až v závěru práce, a to na zcela subjektivní bázi, nikoliv 

s oporou provedeného výzkumu. Student na s. 181 píše: „Dovolil bych si na závěr i osobní pohled na 

podobu současného územně správního členění v obou státech. Je poměrně komplikované hodnotit, 

které územně správní členění bylo nejlepší, protože každé vzniká ve specifických podmínkách. Jako 

relativně povedená reforma územního členění se mi jeví především vytvoření krajů v roce 1949. I přes 

dobové podmínky jejich vzniku byla na tomto členění patrná jistá racionalita podepřená argumenty pro 

jejich vymezení. Pokud ale vztáhneme formování územně správního členění k momentálním správním 

potřebám, nelze zavrhovat ani územně správní členění státu z roku 1960. Při diskuzích v 90. letech na 

půdě českého parlamentu by se mi paradoxně jako vhodnější zdálo schválení varianty 9 krajů, kdy by ke 

stávajícím 7 krajům přibylo Hlavní město Praha a Středomoravský kraj se sídlem v Olomouci.“ Je zřejmé, 

že nejde o objektivní poznatek, o nějž by v disertační práci mělo jít. 

Přidanou hodnotu práce mohl student zvýšit také tím, že by se, jako budoucí nositel vědecké hodnosti, 

neodkazoval jen na členění a klasifikace jiných autorů, ale pokusil si o vlastní. Mám na mysli dle mého soudu 

zcela zbytečné přejímání klasifikace pravomocí zastupitelstva a rady kraje z publikace Balíka a Kylouška (s. 

111-113). Student mohl zákon sám interpretovat. 

 



Přijmeme-li však předloženou práci jako popisný přehledový (historický) text, lze jej hodnotit kvalitně. 

Autor v této rovině prokázal výjimečnou orientaci v problematice, dokázal do smysluplného celku 

propojit řadu pramenných i bibliografických informací. Text má po popisné stránce zřetelnou linii a 

zaměřuje se na podstatné okolnosti tématu. S ohledem na název práce však může být vnímána jako 

problematická asymetrie mezi prostorem věnovaným České republice (3 kapitoly, 69 stran) vs. 

Slovensku (jediná kapitola s neodpovídajícím členěním, 38 stran). 

Text je po jazykové stránce na kvalitní úrovni, je čtivý a nevyskytují se v něm až na drobné výjimky 

překlepy či gramatické chyby. Někdy však narážíme na nepřesné či nejasné formulace. Často se týkají 

vymezení pojmů veřejná správa, samospráva a samospráva – někdy není jasné, jak autor pojmy chápe a 

v jakém kontextu je používá. Například na s. 19 autor uvádí, že „veřejnou správu lze chápat jako (…) 

projev výkonné moci“, ob větu ale píše, že „veřejná správa v sobě zahrnuje jak státní správu, tak 

samosprávu“. Na podobné nejasnosti narážíme na více místech textu a vyvolávají otázku, zda by 

k naplnění cílů práce nebylo třeba doplnit další kapitoly, které by se stejně detailně zaměřily na debaty 

o reformě státní správy, tzn. přenesené působnosti (i tuto rovinu práce obsahuje, avšak spíše okrajově). 

Z podobného ranku je jiný příklad nejasného tvrzení (s. 103): „Zastánci krajského zřízení podmiňovali 

pokračování reformy právě ustavením nových VÚSC, naopak odpůrci předkládaných konceptů VÚSC 

argumentovali nutností přijetí celé řady zákonů, které by novým celkům vymezily jejich kompetence, 

finance, majetek a upravily podmínky voleb do zastupitelstev.“ Lze obavu z toho, že bez přijetí takové 

legislativy by byly vytvořeny jen „kraje na papíře“ bez reálného obsahu činnosti, považovat za odpor ke 

vzniku krajů? 

Nepřesností je pak třeba tvrzení ze s. 105, že evidence obyvatel je v kompetenci obcí III. typu (tzv. ORP) 

– ve skutečnosti ji vykonávají všechny obce, včetně obcí I. typu. 

Dalším formálním pochybením je i označení dvou odlišných tabulek číslem 8 (s. 113 a s. 115). Jako zdroj jsou 

nadto u obou uvedeny „materiály autora“, přitom jde ale o veřejně dohledatelné informace a není důvod, 

proč by nebylo možné odkázat na zdroj. 

A konečně za nešťastné považuji dlouhé citace (texty přebrané doslova z různých důvodových zpráv a analýz 

čítají celé strany). 

Přes výše uvedené výhrady je ale zřejmé, že doktorand Mgr. Caletka je odborníkem v oblasti českého a 

slovenského krajského (župního) zřízení a disertační práce, kterou předložil, si zaslouží být předmětem 

obhajoby. Práci tedy k obhajobě doporučuji. 
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