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     Posudek vedoucího diplomové práce. 
 
Jméno diplomanta: Rostislav Plachý 
 
Téma a rozsah práce: Soudní soustava v ČR; 74 stran (61 strana vlastního textu) 
 
Datum odevzdání práce: prosinec 2017 
 
Aktuálnost (novost) tématu: 
     Zvolené téma je mnohooborové s převažujícím akcentem na ústavní právo, neboť Ústava 
ČR v čl. 91 stanoví soustavu soudů v ČR, se kterou pak musí „pracovat“ jak občanské, tak 
trestní tak i správní soudnictví. Od doby přijetí Ústavy ČR však jedním z opakujících se úvah 
de constitutione ferenda je právě diskuse o účelnosti čtyřstupňové soustavy soudů v ČR, která 
je do značné míry reziduem federace. Doposavad všechny úvahy o racionalitě soustavy soudů 
v ČR narazily na nutnost změny Ústavy, k čemuž se nenašla ani politický vůle, ale ani 
potřebná kvalifikovaná většina v komorách Parlamentu. 
     V tomto smyslu je téma o (současné) soustavě soudů v ČR nepochybně aktuální, neboť 
jakékoliv případné změně by měla předcházet analýza současného stavu s poukazem na klady 
a zápory současné úpravy. Z tohoto důvodu je volba tématu na katedře ústavního práva zcela 
legitimní a může přispět k diskusi o případné ústavní redefinici soustavy soudů v ČR 
  
Náročnost tématu: 
     Téma lze samozřejmě uchopit z několika zorných úhlů pohledu, je však otázkou, nakolik 
je diplomant na konci magisterského právnického studia vybaven potřebnými znalostmi a 
poznatky, které by mu umožnily hlubší analýzu tématu. Nepochybuji o určité míře    
teoretických znalostí a kvituji, že R. Plachý pracoval i v „terénu“, když vytěžoval některé 
soudce. Popsat soustavu soudů v ČR s odkazem na Ústavu ČR a zákon o soudech a soudcích 
nepovažuji za náročné. Mimo pozornost autora ale nezůstaly ani doporučení nadnárodního 
charakteru a snažil se přinést i „postřehy“ a „úvahy“ praxe co zjistil přímými rozhovory se 
soudci nebo co představitelé vrcholných soudů sdělili prostřednictvím médií. Na základě 
těchto poznatků a i na základě komparace se Slovenskou úpravou učinil některé vlastní 
závěry.  
 
Kriteria hodnocení práce: 
     Práce rozsahem, způsobem zpracování, jazykovou kulturou, poznámkovým aparátem i 
rozsahem použité literatury splňuje požadavky na tento druh prací kladených. Diplomant 
nepochybně prokázal schopnost samostatně sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně 
zpracovat odborné téma. Prokázal schopnost práce s fakty - literaturou a prameny. 
      
Další vyjádření k práci: 
     Diplomant konzultoval pojetí práce a její osnovu. Po formální stránce je práce členěna - 
vedle úvodu a závěru - do pěti tématických částí (I. Soudnictví, II. Vývoj soudní soustavy 
v letech 1867 – 1992, III. Soudní soustava v současné ČR, IV. Srovnání české soudní 
soustavy a slovenské soudní soustavy, V. Soudní soustava dnes a zítra). S výjimkou části IV. 
jsou všechny části dále vnitřně strukturované.  
     Vedle seznamu použitých zdrojů, abstractu a „key words“ zařadil autor do práce i grafické 
přílohy.      
     Text práce neobsahuje závažnější faktografickou chybu.  
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Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by R. Plachý mohl jednak zaujmout postoj k snižování zátěže některých 
soudů zavedením tzv. bagatelních sporů ve vztahu k hlavě V. Listiny základních práv a 
svobod jednak by mohl zaujmout postoj k neexistenci polních soudů a existenci polních 
státních zastupitelství v době branné pohotovosti státu (§ 6 odst. 1 zákona o státním 
zastupitelství). 
  
Doporučení práce k obhajobě: 
     Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Klasifikace práce bude odvislá od ústní obhajoby, předloženou práci hodnotím jako velmi 
dobrou. 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2018 
 
 
                                                                                                        JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.     
        
 
      


