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1) Aktuálnost (novost) tématu 

Samotný výběr tématu týkající se soudní soustavy v ČR považuji pro diplomovou 

práci za velmi vhodný, na slibný úvod však bohužel práce nenavazuje dostatečně 

ambiciózním způsobem a opomíjí některé důležité aktuální otázky (např. institut 

dovolání v souvislosti s navrhovanou reformou soudního řádu, správu soudnictví 

či vůbec proces ustanovování soudců). 

2) Náročnost tématu a zvolené metody  

Samotné téma je patrně až příliš rozsáhlé, což vede k převážné popisnosti práce. 

Autor má podprůměrné rešeršní zázemí v monografických pracích i odborných 

statích. Doporučil bych větší zaměření na zahraniční publikace (není citována 

žádná!). Na použité zdroje nicméně v zásadě vědecky korektně odkazuje, snad 

s výjimkou časté nešvaru, kdy není jasné, co přesně je citace (např. str. 10).  

Formální stránka práce je – až na drobné výhrady– v zásadě v pořádku. Jinak je 

tedy práce stylisticky a jazykově na úrovni práce diplomové. 

3) Formální a systematické členění práce  

Ke zvolené struktuře práce nemám závažnější výhrady, práce je strukturována 

logicky a přehledně.  

Doporučoval bych však vynechat některé popisné historizující segmenty nebo je 

provést důkladněji. Nosné by mělo být hlavně téma 5. části.    

4) Vyjádření k práci 

Celkově jde o práci s poměrně logickou stavbou. Jde nepochybně o samostatnou 

práci, jejíž ambice však nepřekonává naprosto základní očekávání (ostatně se o to 

autor ani nepokusil). Tomu tedy odpovídá i hloubka provedené analýzy a práce se 

zdroji. Slušelo by se seznámit alespoň např. s dílem SHAPIRO, Martin. Courts, a 

comparative and political analysis. Paperback ed. Chicago: University of Chicago 

Press, 1986.  



Po formální stránce včetně jazykové je však možné práci hodnotit jako plně 

korektní.  

5) Otázky k obhajobě 

Autor by se měl při obhajobě vyjádřit k výše nadneseným velkým otázkám soudní 

soustavy a soudnictví v ČR – tedy k institutu dovolání v souvislosti s navrhovanou 

reformou soudního řádu či k procesu ustanovování soudců či správě soudnictví (po 

které vyloženě volala komparace se SR). 

Také je diskutabilní jeho teze stran možnosti jednoduššího doručování platebních 

rozkazů (s. 53).  

Po zhodnocení všech aspektů práce však uzavírám, že jde o práci splňující 

na samé hraně požadavky kladené na diplomovou práci a tuto práci 

doporučuji k ústní obhajobě, navrhuji však přísné hodnocení se stupněm 

dobrá.  
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