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     Posudek vedoucího diplomové práce. 
 
Jméno diplomanta: Monika Rita Hercíková 
 
Téma a rozsah práce: Soudní soustava ČR; 81 strana (68 stran vlastního textu) 
 
Datum odevzdání práce: březen 2018 
 
Aktuálnost (novost) tématu: 
     Zvolené téma je multidisciplinární s převažujícím akcentem na ústavní právo, neboť 
Ústava ČR v čl. 91 fixuje soustavu soudů v ČR. Od doby přijetí Ústavy ČR však téměř 
permanentně probíhají diskuse o účelnosti čtyřstupňové soustavy soudů v ČR, která je do 
značné míry reziduem federace, ale jejíž změna by si vyžádala změnu Ústavy. 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. 
Otázkou však je, nakolik diplomantka, vybavena „jen“ teoretickými znalostmi na konci 
právnického studia, bez znalosti fungování praxe, může přinést návrhy optimálního, resp. 
optimálnějšího řešení.    
  
Náročnost tématu: 
     Zvolené téma v konceptu, jak jej diplomantka zvolila, totiž v popisu vývoje a současného 
stavu, nepovažuji za náročné. Autorka v práci shrnula některé obecné pojmy, popsala vývoj 
soudní soustavy v Československu a vytvořenou soustavu soudů v České republice. Neklade 
si však otázky, proč tomu tak bylo, resp. je, nepracuje s možnými alternativami, zda-li byla 
diskutována i jiná řešení, popř. proč byla odmítnuta. V tom by práce šla obohatit, což by . 
nepochybně zvýšilo její „přidanou hodnotu“. Předložená práce tak vyznívá až idylicky – jak 
to kdy bylo, bylo to dobře.  
 
Kriteria hodnocení práce: 
     Práce rozsahem, způsobem zpracování, jazykovou kulturou, poznámkovým aparátem i 
rozsahem použité literatury splňuje požadavky na tento druh prací kladených. Diplomantka 
nepochybně prokázala schopnost samostatně sebrat, utřídit a přehledně a srozumitelně 
zpracovat odborné téma. Prokázala schopnost práce s fakty - literaturou a prameny, rezerva 
zůstala v konstruktivní analýze, z níž by dovodila vlastní úvahy a závěry. 
      
Další vyjádření k práci: 
     Diplomantka konzultovala pojetí práce a její osnovu. Po formální stránce je práce členěna - 
vedle úvodu a závěru - do pěti tématických částí (I. vymezení základních pojmů, II. Nástin 
historického vývoje na našem území, III. Ústava České republiky, IV. Ústavní soud, V. 
Obecné soudy). Všechny tyto části jsou dále vnitřně strukturované.       
     Text práce neobsahuje závažnější faktografickou chybu.  
     Při případném dalším zpracování tohoto tématu dávám autorce do úvahy zařazení 
analytických pasáží a větší využití prováděcího zákonodárství (např. proč došlo k nahrazení 
zákona č. 331/1991 Sb., o soudech a soudcích v roce 2002 novým zákonem, proč byl tento 
zákon č. 6/2002 Sb., několikrát novelizován apod.) i větší využití komparativní metody. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
     Při ústní obhajobě by M. R. Hercíková mohla jednak blíže vysvětlit ustanovení čl. 94 odst. 
2 Ústavy ČR, podle něhož zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na 
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rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané a jednak by mohla zaujmout postoj 
k existenci poboček některých okresních a krajských soudů, jak je vymezují přílohy zákona č. 
6/2002 Sb., o soudech a soudcích v platném znění   
  
Doporučení práce k obhajobě: 
     Práce splňuje požadavky diplomové práce a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  
     Klasifikace práce bude odvislá od ústní obhajoby. 
 
 
V Praze dne 18. 5. 2018 
 
 
                                                                                                        JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.     
        
 
      


