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1. Identifika ční údaje 
 

Název práce:     Současné správní soudnictví v ČR 
Autor práce:      Bc. Miroslav Blažej 
  

2. Cíl práce a jeho naplnění 
 

Cílem práce je mapování historického vývoje správního soudnictví, porovnání 
jednotlivých stádií historického vývoje se současným stavem. Autor díla se zaměřuje 
na činnost správního soudnictví v České republice, především období od roku 2003 do 
dnešní doby. Cílem je i za použití dotazníkové metody objasnění znalostí občanů o 
existenci správního soudnictví v České republice. Cílem práce je i analýza stávající 
právní úpravy.  Shora uvedené cíle se promítají  v celém obsahu diplomové práce a to 
nejen v úvodu a v závěru, ale hlavně v části samotného výzkumu, tedy v kapitole 1. – 
4.  Cíl práce  autor naplnil samotným vědeckým výzkumem a samotným závěrem 
diplomové práce.  
   

3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 
 

Autor svoji práci rozdělil na úvod a historii správního soudnictví a jeho porovnání se 
současným stavem, analýzu právní úpravy správního soudnictví v ČR včetně nové 
právní úpravy platné od roku 2003, praktickou část s využitím dotazníkové metody, 
dále činnost Nejvyššího správního soudu se sídlem v Brně za období 2003-2008 
včetně hospodaření a závěr.  Součástí diplomové práce jsou tabulky, grafy, obrázky, 
seznam příloh a použité literatury. Část práce je doplněna dotazníkovou metodou. 
Autor diplomové práce si zvolil okruh problémů, který shrnul pod název Současné 
správní soudnictví v ČR. Po prostudování předložené diplomové práce  v celém jejím 
rozsahu se mohu opodstatněně domnívat, že si autor  zvolil z bohaté palety pohledů na 
tento tématický okruh otázek optimální metodu řešení. I když čerpá jak je zcela 
evidentní z široké škály teoretických pramenů, právních předpisů , statistik doplňuje 
tyto vlastními teoretickými závěry, které získal vlastním výzkumem a získaných 
teoretických vědomostí studiem na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.   
Zvolené téma diplomové práce je v současné době poměrně  aktuální a to mimo jiné i 
proto, že je zde nutná harmonizace tuzemské právní úpravy ve zkoumané oblasti  
s právem Evropských společenství.  Práce byla vypracována v souladu se zadáním pro 
tuto diplomovou práci. Jedná se poměrně o zdařilou práci. 
 

4. Formální náležitosti a úprava 
 

Práce je členěna přehledně a lze se v ní bez problémů orientovat. Autor práce využívá 
poměrně velké množství teoretických pramenů a platných právních předpisů. Dále pak  
informací získaných vlastním praktickým zkoumáním dané problematiky. 
   

5. Připomínky 
Bez připomínek.  



6. Otázky 
     

-Přestože uvádím, že jste zvolil optimální metodu svého vědeckého výzkumu je na 
místě položit otázku jakými  prostředky, formami a metodami jste dospěl ke svému 
závěru v diplomové práci ?  
- Jakých změn dosáhla legislativní úprava za poslední období na poli správního 
soudnictví ?  
-  V čem vidíte využití Vaší práce pro potřeby Univerzity Pardubice ? 
   

      Práci doporučuji k obhajobě. 
 
      Navržené hodnocení:                               velmi dobře  
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                                                                                                      Fakulta ekonomicko – správní 
                                                                                                                      Pardubice 
                                                                                                             Univerzita Pardubice 
 
 


