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     Předložená bakalářská práce obsahuje celkem 53 stran, z toho 52 stran vlastního textu, 
včetně obsahu díla. Práce je opatřena  dobrým úvodem a závěrem. Autor zvýraznil cíl a závěr 
svého díla.  Součástí práce je  Seznam použité literatury, obrázků a zkratek.  
     Bakalant práci rozčlenil na úvod, správní soudnictví základní pojmy, historický vývoj 
správního soudnictví, stav současného správního soudnictví v ČR, porovnání s vybranými 
evropskými státy a závěr. V závěru práce konstatuje, že uložený cíl v úvodu své  bakalářské 
práce, naplnil. 
        
     Z hlediska formálního práce v zásadě neobsahuje nedostatky ani vady koncepčního 
charakteru.    
    
     Z hlediska materiálního práce rovněž  nevykazuje pochybení hodné zvláštního zřetele. 
Jedná se o bakalářskou práci, která je postavena na teoretickém základu a je z pohledu 
vedoucího práce  zajímavá. V BP bych více využil porovnání statistických přehledů. 
Vycházel bych více z poznatků zjištěných v průběhu dosavadní činnosti správního soudnictví 
v ČR. Je však možné, že autor práce toto využije při zpracování diplomové práce. 
     Bakalant se pravidelně v konzultačních hodinách  zúčastňoval konzultací s vedoucím práce 
a osvojil si tak potřebné dovednosti, které dobře promítl do zpracovávaného tématu.  
     Posuzovaná práce splňuje v požadovaném rozsahu předpoklady kladené na tento druh 
závěrečných prací. Ačkoliv zvolené téma představuje širokou oblast, lze vyslovit závěr, že 
autor/ka/ - i přes relativně stručné pojednání - zvládl úkol vytýčený v zadání práce. 
 
     S ohledem na shora uvedené okolnosti 
 

doporučuji 
 
předmětnou bakalářskou práci k vykonání obhajoby, v jejímž rámci kladu kandidátovi 
závěrečné státní bakalářské zkoušky tyto otázky: 
 

1. Řekněte svými slovy jaký je rozdíl mezi soudem správním, občanským a trestním ?      
2. K jakému závěru jste dospěl při použití metody komparace jednotlivých systémů 

správního soudnictví u nás a ve vybraných evropských státech ?   
    

     Samotné zpracování zadaného tématu hodnotím klasifikačním stupněm  velmi dobře.   
Konečné hodnocení bude záviset na výsledku obhajoby. 
 
V Pardubicích dne 08. května   2009                                                       JUDr. Milan Krupař 
                                                                                                        Ústav veřejné správy a práva 
                                                                                                  
 


