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HODNOCENÍ    VEDOUCÍHO   PRÁCE 
 
Student pojal práci v širším kontextu a v úvodních částech se zabýval historií a vývojem celní 
správy od vzniku samostatného Československa. V další části své práce popisuje soustavu 
orgánů celní správy a jejich charakteristiku. Zdánlivě tato témata nesouvisí s hodnocenou 
prací. Ale pro lepší pochopení vývoje v celní správě je užitečné, aby i tato část práce byla 
uvedena. Čtenář práce potom lépe pochopí náplň současných orgánů celní správy, zvláště 
pak po vstupu České republiky do Evropských společenství.  
 
Práce je psána srozumitelným jazykem a je přehledná. Autor práce dovede dobře pracovat 
s literaturou, má dobré stylistické schopnosti a dovede vystihnout dobře, stručně a jasně 
popisovanou problematiku. Student musel prostudovat poměrně hodně dostupné literatury a 
hlavně pak i zákonů s jejich komentáři. Vycházel i z osobních znalostí problematiky,  s kterou 
se měl příležitost seznámit.  Dobře porozuměl jak správnímu právu, tak i základům trestního 
práva. Dobře se orientuje ve správním řízení i v přestupkovém řízení.  
 
Hodnocená práce je dobře rozdělená na jednotlivé části. S úvodem a se závěrem má práce 
12 částí a některé z nich mají ještě podkapitoly. Student velmi často používá citací ze 
zákonů nebo odborné literatury, dobře uvádí odkazy na zdroje, z kterých čerpal. 
Nejcennější jsou ty části práce, kde student uvádí své názory na danou problematiku.  
V závěru práce se diplomant zabývá i otázkou dělené správy a nových kompetencí orgánů 
celní správy, které nabyly po vstupu České republiky do Evropských společenství. I když se 
podrobněji nezabývá těmito záležitostmi, protože se zadaným tématem nesouvisí, do práce 
patří, neboť slouží k celkovému hodnocení současných úkolů celní správy. 
 
Práce je v požadovaném rozsahu a splňuje podmínky  pro bakalářskou práci. Student se řídil 
pokyny vedoucího práce, práci s nim postupně konzultoval. Z mnohých konzultací bylo 
zřejmé, že se v dané problematice dobře orientuje.  
 
Vedoucí práce navrhuje práci hodnotit stupněm: výborn ě 
 
Vedoucí práce doporučuje při obhajobě zodpovědět tyto otázky: 
 

1) Přestupků, které projednávají orgány celní správy, se velice často dopouštějí cizinci. 
Jaká je právní úprava při používání úředního jazyka a tlumočení do cizího jazyka? 

2) Lze rozhodnutí o deliktech, které projednávají orgány celní správy, doručovat 
datovými schránkami? 
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