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Diplomant v závěru práce (sub 9, str.67-70) shrnul podstatné výsledky své výzkumné činnosti v oblasti práva na 

místní samosprávu. K těm patří jak analýza změn v judikatuře ústavního soudu o vztahu státu a obecní 

samosprávy v míře možných zásahů do výkonu územní samosprávy, tak analýza reálného výkonu kompetencí 

orgánů samosprávy. K indikátorům, které mají ilustrovat skutečný stav výkonu práva na samosprávu diplomant, 

přiřadil využívání institutu zákonodárné iniciativy, institutu tzv. komunálních vyhlášek a institutu návrhu na 

zrušení obecně závazné vyhlášky. V uvedených oblastech provedl diplomant vlastní šetření (viz tabulky o 

souhrnných počtech využívání jednotlivých právních nástrojů a řízení), což bylo z hlediska využití informačních 

zdrojů a původních pramenů nesnadnou prací vyžadující pečlivost v nakládání s údaji. Diplomant se však 

nespokojil jen s dílčími poznatky sloužící k dokreslení stavu ústavou zaručeného práva na samosprávu v ČR. 

Hledal soustavně historický, politický a sociologický rámec, s nímž je územní samospráva v ČR spojena a kladl si 

otázky po teoretickém vymezení pojmu a pojetí samosprávy a po účelu, jež má samospráva v ústavním systému 

naplňovat. Diplomant se tedy nevyhnutně musel obrátit k referenčnímu odkazu na komparativní zdroje z Rady 

Evropy a Charty místní samosprávy. Nikoli lhostejnou mu zůstala také otázka financování a rozpočtového určení 

územní samosprávy. 

Rámec diplomové práce a její rozsah nemohl poskytnout prostor pro veškerou analýzu otázek a problémů, 

s nimiž se územní samospráva při realizaci ústavou garantovaného práva potýká. Přesto nelze nevidět, že se 

autor zaměřil na podstatné znaky a projevy vztahů mezi státem a územním společenstvím občanů v optice 

vývoje ústavního systému ČR v posledních cca 15-20 letech. Proto mohl v závěru práce konstatovat, že při 

„vytváření (VÚSC) převážily technokratické přístupy“, že  tzv. regiony soudržnosti jsou vlastně útvarem 

komplikovaně utvářeným s ohledem na návaznost a na požadavky EU pro klasifikaci statistických územních 

jednotek, že ekonomický potenciál územní samosprávy je nedostatečný a je ve velké míře závislý na 

přerozdělování zdrojů ze státního rozpočtu. 

Diplomová práce je dle mého názoru ve výsledku prací přínosnou v tom, že je syntézou poznatků jak z vlastní 

právní analýzy tak i analýz z jiných oborů společenských věd. Po stylistické, jazykové a formální stránce práce 

svědčí o vyspělé vyjadřovací kultuře autora. Vzhledem k tomu, že jsem jako vedoucí práce mohla v pravidelných 

intervalech podrobně sledovat zrod a vývoj tvorby diplomanta, mohu osvědčit, že její výsledek je více než 

uspokojivý. Navrhuji, aby se v průběhu obhajoby diplomant vyjádřil k aktuální judikatuře Ústavního soudu ČR 

(zejména Pl.ÚS 34/15 ve věci vyhlášek obcí Varnsdorfu a Litvínova ze dne 13.červan 2017). 

Z výše uvedených důvodů shledávám, že mohu doporučit předloženou diplomovou práci k obhajobě. 
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