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Téma a koncepce diplomové práce: 
 

Autorka  zvolila  pro  svou  práci  zajímavé  a  aktuální  téma,  neboť  jak  sama  uvádí,  počet 
místních referend je na vzestupu, s čímž se pomalu množí objem dosavadní soudní judikatury. 
Také s ohledem na počet obcí v České republice je zřejmé, že téma nachází široké uplatnění. 
Šíře tématu donucuje autorku ke konciznímu přístupu. Svou práci zaměřuje spíše na některé 
klíčové  otázky  místního  referenda.  Vedle  úvodu  a  závěru  je  práce  členěna  na  šest  kapitol, 
které jsou dále vnitřně strukturovány. Postupně se autorka věnuje podstatě místního referenda, 
vymezení  předmětu  a  území  referenda,  procesu  návrhu  a  vyhlášení,  samotnému  konání, 
podmínkám  platnosti  a  závaznosti  a  také  soudní  kontrole.  Systematika  práce  je  logická  a 
vyvážená, pokud akceptujeme šíři práce. Největší pozornost je věnována problematice 
limitace předmětu místního referenda. 
 
Obsahové zpracování: 
 

Jakkoliv je práce velmi stručná, nelze obsahové zpracování označit za povrchní. Autorka 
se věnuje vybraným zásadním otázkám místy do hloubky. Z textu číší zájem autorky o danou 
oblast, neváhá vyjádřit vlastní názor na některé sporné momenty. Text má spád a také čtenáře 
nenudí. Nelze se ovšem ubránit pocitu, že poskytnutý prostor zůstal částečně nevyužitý, bylo 
jistě  možno  udělat  více,  zejména  při  naplnění  stanoveného  rozsahu.  Autorka  dobře  vnímá 
kontextuální vazby na další oblasti správního práva. Obsahové chyby jsou spíše vzácné, viz 
např. neaktuální počet statutárních měst na str. 10. Do odborné práce by také neměla pronikat 
politická hantýrka, viz „zákaz hazardu“ na str. 12. 

 
Práce s literaturou a dalšími zdroji: 
 

Autorka  pracuje  s dostupnou  odbornou  literaturou  a  soudní  judikaturou.  Pokud  jde  o 
soudní  judikaturu,  bylo  by  na  místě  odkazovat  též  na  některá  novější  rozhodnutí.  Autorka 
řádně cituje své zdroje. 
 
K formální stránce práce: 
 

Formální stránka je nejslabším místem celé práce. Práce je zatížena častějšími 
gramatickými a stylistickými nedostatky.  Za nejvýznamnější nedostatek  však lze považovat 
příliš  malý  rozsah  práce,  který  nevyhovuje  stanovenému  limitu.  S ohledem  na  relativně 
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kvalitní obsah lze tento fakt překonat, pokud jde o samotnou obhajitelnost práce, v každém 
případě je však nutné k tomuto faktu přihlédnout při celkovém hodnocení. 
 
 
Shrnutí: 
 

Autorka prokázala, že dokáže samostatně zpracovat odborný text na zvolené téma, a to za 
použití poznatků ze studia a při čerpání z odborné literatury a soudní judikatury, při dodržení 
pravidel  řádného  citování.  Ve  své  práci  se  dokázala  koncentrovat  na  podstatné  otázky  a 
předkládat jejich řešení. Práce však obsahuje výrazné formální nedostatky, které zapřičiňují, 
že navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm dobře.  
 
Otázky k obhajobě: 
 

K problému,  o  němž  je  pojednáváno  na  str.  18  v odst.  2  –  bylo  by  možné  výsledky 
referenda považovat za změnu okolností dle § 1788 odst. 2 občanského zákoníku? 
 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2017 
 

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 
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