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1. Aktuálnost (novost) tématu

Téma disertační práce zvolené disertantkou je v české právní teorii ojedinělé a z finančně
právního pohledu doposud nerozebírané. Dotčená problematika vyžaduje komparativní a
mezioborový přístup, především pak i důkladnou obeznámenost s odbornou literaturou a
právem evropských a právem mezinárodním . Aktuálnost tématu je zcela zřejmá.

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

Téma práce si vyžadovalo rozsáhlé teoretické znalosti, které vycházejí jak z právní teorie,
tak z finančního práva, ale též práva evropského a mezinárodního. Disertantka soustředila
v  práci  velké  množství  údajů  z  různých  zdrojů,  které  analyzovala,  vyhodnocovala  a
připojovala vlastní závěry. Použité metody specifikovala v úvodní části práce.

3. Formální a systematické členění práce

Práce je po formální  stránce dobře členěná.  Autorka od úvodu, ve kterém formuluje  
základní  výzkumné otázky a metody zkoumání,  postupuje od začlenění problematiky  
poskytování peněžních prostředků zejména  rozpočtu EU pod vybrané právní pojmy jako 
je  systém práva, pramenům práva, věnuje se otázkám forem realizace různých opatření či
problematice finančních informací.  Tato část práce také přibližuje metody zkoumání  
dané problematiky,  propojuje obecnou právní teorii s finanční problematikou a jejími  
různými aspekty. V další části práce se věnuje otázkám právního ukotvení poskytování 
peněžních prostředků v právu EU. V této souvislosti analyzuje principy zejména, ty které 
se vztahují k výdajové straně rozpočtu EU. Zabývá se také otázkou tzv. „soft law“ v této 
oblasti.  Třetí část se zaměřuje na mezinárodněprávní vztahy, rozebírány jsou možnosti 
uzavírání smluv v této oblasti a souvislosti  z toho vyplývající pro rozpočtovou oblast.  
Právní regulace na národní úrovni je tématem čtvrté části. Autorka zde  hodnotí vybrané 
právní  principy a jejich odraz v rozpočtových právních předpisech vztahujících  se k  
tématu  práce.  Pátá  část  je  zaměřena  na  informační  systémy,  které  se  používají  v  
rozpočtové  či  kontrolní  oblasti  v  souvislosti  s  čerpáním  finančních  prostředků  z  
evropských  zdrojů.  V  závěrečné  části  disertatntka  představuje  možná  řešení  
problémových  oblastí  v  několika  variantách.   Závěrečné  shrnutí  je  do  značné  míry  
komplexním pohledem na právní otázky spojené s poskytováním peněžních prostředků 
z rozpočtu EU a finančních mechanismů do  oblasti českého rozpočtového systému a  
obsahuje  odpověď  na  základní  výzkumnou  otázku,  kterou  si  disertantka  v  úvodu  
položila.  

 



4. Vyjádření k práci

Disertantka zpracovala v práci systematický přehled řady právních aspektů finančních  
vztahů, které vznikají při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních 
mechanismů.  Zabývala  se  jak  vznikají  tyto  vztahy  mezi  adresáty  finančního  práva,  
hodnotila  je z pohledu právních principů pomocí metod interpretace práva a to vše  
konfrontovala se skutečnými potřebami praxe včetně návrhu možných řešení které by  
mohly být podkladem pro změnu právní úpravy. Tyto návrhy vycházejí z praktických  
zkušeností disertantky, což je třeba ocenit. Disertační práce tak má významný přesah  
teoretického zkoumání a může být dobře využita i v praxi.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Vymezený cíl práce byl splněn.

Samostatnost  při  zpracování
tématu  včetně  zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Práce  prošla  kontrolou  z  hlediska  plagiátorství  a
nebyla  nalezena  větší  shoda  než  5%  u  použitých
zdrojů. Systém Turnitin ukázal shodu 19%  s tím, že
u  jednotlivých  použitých  zdrojů  nebyl  podíl  větší
než 1%.

Logická stavba práce Práce  má  propracovanou  strukturu.  Rozbor
jednotlivých institutů se opírá o relevantní zdroje a
je provázen kvalitní argumentací.

Práce  se  zdroji  (využití
cizojazyčných  zdrojů)  včetně
citací 

Použité zdroje - jak tuzemské tak cizojazyčné jsou
správně citovány a uvedeny jak v poznámkách pod
čarou  tak  v  závěru  práce.  U  tabulek  však  chybí
odkaz  na zdroje  či  konstatování,  že  jde o vlastní
zpracování údajů.

Hloubka  provedené  analýzy
(ve vztahu k tématu)

Téma  práce  bylo  náročné  na  zpracování,  zejména
vzhledem  k  teoreticko-  praktickému  pojetí  práce.
Tématu  odpovídá  i  kvalitně  provedená  analýza  a
zejména  je  třeba  ocenit  závěry,  ke  kterým
disertantka dospěla.

Úprava  práce  (text,  grafy,
tabulky)

Práce je celkem dobře graficky zpracována,  tabulky
a schemata jsou sice do práce zařazeny, chybí však
přesnější označení -  odkud jsou údaje  převzaty, což
poněkud snižuje jejich vypovídací hodnotu.  
Rovněž  není  zřejmé,  proč  je  některá  část  textu
vytištěna tučně a jiná podtrženě.

Jazyková a stylistická úroveň Práce je  dobrá i po stylistické stránce, ale ani tady
se  autorka  nevyhnula  na  řadě  míst  překlepům  či
nedokončeným větám (např.  na  str.  92,  105,  106,
112, 138,  147 apod.).  V části 4.4.3. je nepřehledné
číslování bodů v rámci souvislého textu - pokud by



byl  bod  vždy  na  samostatném  řádku  či  jako
samostatný odstavec, stal by se text přehlednější. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Komparativní zkoumání vedlo disertantku k formulaci vlastních závěrů, které jsou opřeny
o teoretické základy a mohou být využity při řešení praktických otázek rozpočtového  
hospodaření v rámci nejen  evropského mechanismu , získávání prostředků z rozpočtu  
EU, ale i při řešení otázek rozpočtového hospodaření  v ČR.

Při ústní obhajobě by se mohla zaměřit na následující otázky:

1)  Jaký  dopad  na  rozpočtové  hospodaření  v  rámci  Evropy  očekává  disertantka  v
souvislosti s odchodem Velké Británie  a dopady pandemie?

2)   Jakou právní povahu a místo v systému pramenů rozpočtového práva mají metodické
pokyny ministerstev při poskytování dotací? Může jejich změna v průběhu čerpání prostředků
ovlivnit výši či podmínky poskytované dotace?

Doporučení/nedoporučení  práce
k obhajobě

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

V Praze dne 27.4. 2020 

_________________________
oponentka


