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     Předložená bakalářská práce obsahuje celkem 51 stran, z toho stejný počet stran vlastního 
textu, včetně obsahu díla. Práce je opatřena dobrým úvodem a závěrem, kde jsou zvýrazněny 
cíle a  naplnění cílů je zvýrazněno v samotném závěru..  Součástí práce je Seznam zkratek, 
tabulek,grafů, příloh, obrázků a  použité literatury.      
     Bakalantka práci rozčlenila na úvod, charakteristiku správního soudnictví, historický vývoj 
správního soudnictví, současnou právní úpravu správního soudnictví, porovnání historie a 
současnosti ve správním soudnictví a závěr. V závěru bakalářské práce konstatuje, že uložené 
cíle, v úvodu své práce, naplnila.      
     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 zaměřena na historický vývoj správního soudnictví se 
zaměřením na ČR. Autorka vysvětluje základní pojmy správního soudnictví. Zaměřuje se na 
historický vývoj správního soudnictví od roku 1918 až do roku 1989. Dále porovnává 
historickou právní úpravu se současnou právní úpravou. Při vypracování práce plně využívá 
teoretických vědomostí, které získala během studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity 
Pardubice.   
     Bakalantka se pravidelně  zúčastňovala konzultací s vedoucím práce a osvojila si tak 
potřebné dovednosti, které velmi dobře promítla 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 
autorka - 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 kandidátce 
závěrečné státní bakalářské zkoušky tyto otázky: 

1. Jaký význam má Vaše práce pro Univerzitu Pardubice ?       
2. Vysvětlete jakou činností se správní soudnictví zaobírá a jaké má postavení v rámci 

soudnictví v České republice ? 
     Samotné zpracování zadaného tématu hodnotím klasifikačním stupněm výborně . 
Konečné hodnocení bude záviset na výsledku obhajoby. 
 
V Pardubicích dne  14.května 2010                                                                                                                                              
 
                                                                           JUDr. Milan Krupař 
                                                                                              Ústav veřejné správy a práva 
 
 


