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1. Aktuálnost (novost) tématu

Zvolené téma je aktuální a dosud málo komplexně zpracované. Jde o téma zasahující do
více oblastí platného práva, což činí práci zajímavou pro odborníky z různých oblastí.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody

Naznačená mezioborovost  tématu znamenala i značnou náročnost na teoretické znalosti
dané oblasti a nutnost propojit a zpracovat různorodé vstupní údaje. Autor se vypořádal
nejen s teoretickými názory, ale věnoval při zpracování i pozornost judikatuře. Postupoval
při  práci  s  využitím  metody  abstrakce,  analyzoval  materii  a  doplnil  získané  poznatky
pomocí  syntézy  do  podoby  závěrů,  které  v  práci  uvedl.  Využil  při  zpracování  i  další
vědecké metody, které  vedly ke komplexnosti zpracování.

3. Formální a systematické členění práce

Práce je rozčleněna na části, které na sebe logicky navazují - od vymezení pojmu veřejná
podpora v právní řádu (nejen českém) postupuje k druhům a formám veřejné podpory.
Autor se zaměřil  nejen na výlučně finanční  formy, ale zapojuje  v práci druhy a formy
veřejné podpory v souvisejících sférách jako je  např. životní prostředí. Samostatná část
práce je věnovaná právní úpravě investičních podpor, další potom právní úpravě regionální
veřejné  podpory.  Regionální  podpora  je  rozebírána  zejména  v  souvislostech  české
legislativy a je doplněna o problematiku odrazu problematiky v naší judikatuře.  Práce je
doplněna  srovnáním  naší  právní  úpravy  s  právní  úpravou  investičních  pobídek  na
Slovensku a v Polsku. Závěr práce shrnuje základní poznatky, ke kterým disertant v práci
dospěl.

4. Vyjádření  k práci,  zda  byl  zamýšlený  záměr  disertační  práce  odpovídajícím
způsobem zpracován

Práce je zpracována přehledně,  doktorand rozebral  zkoumanou problematiku z různých
pohledů. Ocenit je třeba vlastní originální pohled na některé otázky, které jsou  některými
autory interpretovány odlišně.  Z uvedených důvodů se domnívám, že zamýšlený záměr
práce byl zpracován odpovídajícím způsobem.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn.
Samostatnost  při  zpracování
tématu  včetně  zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Práce  byla  zpracována  samostatně.  Práce  je
předkládána  po  přepracování  -  nebyla  obhájena  z
důvodů  neaktuálnosti  a  nepřesností  určitých  částí



práce. Nově proto byla také  zhodnocena systémem
Theses.cz s tím, že původní text byl přepracován v
rozsahu větším než 25%.

Logická stavba práce Výklad problematiky vychází od obecných otázek a
pokračuje k výkladu konkrétních problémů. Každá
část  obsahuje  závěry,  které  jsou  shrnuty  do
celkových závěrů na konci práce.

Práce  se  zdroji  (využití
cizojazyčných  zdrojů)  včetně
citací 

Disertant  využil  domácí  i  zahraniční  zdroje,  které
jsou v práci řádně citovány.

Hloubka  provedené  analýzy
(ve vztahu k tématu)

Analýza  problematiky  je  provedena  do  hloubky,
jsou  rozebrány  i  související  oblasti.  Autor  však
vždy svoje úvahy směřuje k cíli, na který se zaměřil
tj. na oblast veřejné podpory.

Úprava  práce  (text,  grafy,
tabulky)

Práce  je  přehledně  členěná,  několik  grafických
prvků  obsažených  v  práci  je  možné  považovat
vhodné doplnění práce.

Jazyková a stylistická úroveň Jazykovou i stylistickou úroveň je možné označit za
velmi dobrou.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení  práce
k obhajobě

Práci  doporučuji  k obhajobě  před  příslušnou
komisí pro obhajobu disertační práce.

V Praze dne  14.7.2018

_________________________
školitel/školitelka


