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1.
Aktuálnost (novost) tématu
Otázky spojené s dokazováním ve správním řízení jsou tradičním předmětem zájmu literatury
procesního práva a rozhodovací praxe. Téma se obsahově vyvíjí, což se projevuje mnohdy
novými pohledy judikatury na užití jednotlivých důkazních prostředků.
2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Diplomantka vyšla při zpracování tématu z analýzy právní úpravy, z vybrané literatury,
z judikatury a dalších materiálů, např. závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Prokázala schopnost zkoumané prameny analyzovat a vyvozovat z nich východiska pro
teoretické a praktické uchopení tématu.
3.
Formální a systematické členění práce
Práce je členěna do 5 základních částí a závěru. Uspořádání lze považovat za logické, jen měl být
rozdělen oddíl 3.2.6 „Důkaz svědeckou výpovědí“ na oddíly dva, aby i systematicky byla
odlišena úprava výpovědi svědka a výpovědi účastníka.
4.
Vyjádření k práci
Diplomantka prokázala schopnost pracovat s právní úpravou, která se vztahuje k tématu, jakož i
s prameny, které tuto právní úpravu rozebírají. Práce je napsána pečlivě, závěry jsou uváděny
přesvědčivě, jen místy se mohla diplomantka pokusit o podrobnější rozbor či o kritický přístup
k publikovaným literárním pramenům.
Na str. 14 by vyžadovalo bližší zdůvodnění tvrzení diplomantky, že správní řád vychází
z kombinace zásady vyšetřovací a projednací „a žádná z nich tak neplatí absolutně“. Je skutečně
projevem zásady projednací povinnost účastníků řízení označit důkazy na podporu svých tvrzení,
má snad ve všech řízeních účastník povinnost poskytovat součinnost správnímu orgánu?
Na str. 27 se neúplně cituje, že listinu je možné nahradit svědeckou výpovědí nebo čestným
prohlášením účastníka, když opomíjí, že podle § 53 odst. 5 spr. ř. je to možné „v případech a za
podmínek stanovených zvláštním zákonem“.
Na str. 41 je nepřesná formulace, „obnovené řízení provádí ten správní orgán, který rozhodoval
v posledním stupni“ – autorka zřejmě měla na mysli „řízení o obnově“, ne „obnovené řízení“.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Diplomantka splnila úkol obecně rozebrat
problematiku dokazování a způsobů dokazování ve
správním řízení.
Samostatnost při zpracování Diplomantka zpracovala téma samostatně. Podle
tématu včetně zhodnocení vyhotoveného Protokolu o vyhodnocení podobnosti
práce z hlediska plagiátorství
závěrečné práce z 22. 4. 2019 č. 120327044/119753
je míra podobnosti s jinými pracemi nižší než 5 %.
Logická stavba práce
Práce je logicky uspořádaná, kombinuje rozbor
obecných a zvláštních otázek.
Práce se zdroji (využití Cizojazyčné zdroje nebyly v textu užity. Užité

cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

tuzemské zdroje jsou citovány dle obecně
uznávaných pravidel.
Hloubka provedené analýzy tématu odpovídá
požadavkům kladeným na daný druh kvalifikační
práce.
Úprava práce (text, grafy, V práci se lze setkat s menším počtem gramatických
tabulky)
nedostatků (chybějící čárky), jinak je úprava práce
odpovídající tomu kladeným požadavkům.
Jazyková a stylistická úroveň
Dtto
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji
Výborně
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