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Posudek práce: 
Diplomant si za svůj cíl stanovil ukázat časový vývoj správního soudnictví od jeho vzniku na 
našem území a dále analyzuje právní úpravu správního soudnictví a zabývá se činností 
správního soudnictví: soudní ochranou občana ve vztahu k veřejné správě. 
V první kapitole je stručně rozebrána historie správního soudnictví od roku 1867 a jde 
v zásadě o vyčerpávající přehled, byť s nepřesnostmi (viz otázka č. 1). Druhá a třetí kapitola 
pak rozebírají samotnou právní úpravu správního soudnictví v současné době, s návazností na 
mezinárodní dokumenty; důraz je kladen především na rozbor jednotlivých forem řízení 
prováděných správními soudy. 
Nepochybným přínosem práce je 4. kapitola, kde autor formou dotazníku zkoumá 
obeznámenost veřejnosti se právním soudnictvím. Pro širší čtenářskou veřejnost by bylo 
prospěšné, kdyby i věcné otázky 1-5 byly zpracovány také ve grafické podobě, jako je tomu u 
věku, pohlaví a vzdělání respondentů. Za pozornost stojí také zpracování zamítnutí návrhu na 
rozpuštění Dělnické strany. 
 
Práci by prospěla alespoň základní komparace s úpravami správního procesu (například ve 
středoevropském prostoru). Bez ohledu na to diplomant splnil vytýčené cíle a práce je 
doporučena k obhajobě. 
 
Otázky: 

1. Vysvětlete velmi nejasnou větu: „Po Pantůčkově smrti v roce 1925 jmenoval prezident 
T. G. Masaryk E. Háchu prvním prezidentem soudu a zůstal „státním prezidentem“ až 
do své volby okleštěné okleštěné „druhé republiky“ (v listopadu 1938).“ (str. 11) 

2. Teoreticky vysvětlete a rozlište pojmy apelace a kasace. Jak jsou tyto systémy nápravy 
vadných rozhodnutí používány ve správním a v obecném soudnictví? (str. 33) 

3. Můžete provést srovnání se slovenskou právní úpravou (v základní institucionální a 
ústavněprávní rovině)? 
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