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Náročnost tématu 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Teoretické znalosti ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vstupní údaje a jejich zpracování ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Použité metody ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kritéria hodnocení práce 

 
výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

nelze 

hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Původnost zapracování tématu ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Adekvátnost použitých metod ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Logická stavba práce a rozsah ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Práce s českou a zahraniční 

literaturou včetně citací 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Formální úprava práce 

(text, grafy, tabulky) 
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jazyková úroveň 

(styl, gramatika, terminologie) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii ☒ ☐ ☐ ☐ 

Pro praxi ☒ ☐ ☐ ☐ 



Ostatní připomínky k práci 

Práce na cca. 80 stranách textu analyzuje právo na samosprávu obcí s důrazem na garanci nedotknutelnosti území 

obce v ústavním pořádku České republiky. Počet obcí v České republice je v porovnání s jinými evropskými 

zeměmi velmi vysoký, což s sebou zajisté přináší určité nevýhody. Studentka tedy analyzuje slučování obcí a 

meziobecní spolupráce jako možné cesty, jak reagovat na tento problém.  

Prvá část práce je věnována dílčím aspektům práva na samosprávu a jeho historickému vývoji. S ohledem na velmi 

strohé ústavní vymezení diplomantka pracuje s judikaturou Ústavního soudu a jeho interpretací rozsahu práva. 

Zároveň komparuje právní úpravy vybraných zemí – zvolila Francii, Německo a Švédsko jako reprezentanty 

různých právních systémů a odlišných právních kultur. Následně se věnuje území obce a na základě literární 

rešerše shrnuje zápory a klady velkého počtu obcí. Na judikatuře Nejvyššího správního soudu a právní úpravě 

z období první republiky demonstruje historické tendence tuto problematiku řešit zásahy vlády a spojení obcí 

vynutit. Analýzou stávající judikatury Ústavního soudu však dospívá k závěru, že takovýto postup není možný ani 

de lege ferenda v případě snahy o úpravu zákona o obcích. Proto následně zkoumá možnosti meziobecní 

spolupráce, a to za stávající právní úpravy. Dále využívá komparativní metodu, aby zjistila, zda by bylo možné 

zavést de lege ferenda některé aspekty meziobecní spolupráce, jak je upravena v právních řádech již zmíněných 

zemí.   

V závěru shrnuje, že nejvhodnějším řešením pro Českou republiku se jeví prohloubení meziobecní spolupráce po 

vzoru sousedního Německa. 

Studentka postupovala při psaní práce samostatně. Se zahraniční literaturou pracovala v adekvátním rozsahu. 

Práce je pěkně formálně upravena. Přesto jí lze vytknout nepřesné citace, místy i drobnější gramatické chyby. 

Cíl práce byl splněn. Zásadním přínosem práce je ucelený pohled na problematiku velkého počtu obcí. 

Diplomantka bohužel některých místech implicitně předpokládá znalost některých skutečností a rovněž některé 

místech své závěry dostatečně explicitně nezdůvodňuje. Nicméně je třeba vzít v potaz, že se jedná o diplomovou 

a nikoliv disertační práci. Práce tedy rovněž po věcné stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám hodnotím práci známkou B.  

 

 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 

Nejvyšší míra podobnosti v systému vyšla na 0%, práce není plagiát. 

Otázky a náměty k obhajobě 

1. Na straně 77 uvádíte, že v Rakousku bylo podáno v roce 2016 cca. 40 stížností proti vynucování 

slučování obcí k tamnímu ústavnímu soudu. Jak tyto spory skončily? 

2. Jaké konkrétní změny v zákoně o obcích byste doporučila k prohloubení institutu meziobecní 

spolupráce? 

Závěrečné hodnocení 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: B 

 

V Pardubicích 27.5.2021 
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