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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise prof. Karfíková přivítala a představila přítomné
členy komise a sdělila, že jsou splněny všechny předpoklady k
zahájení obhajoby doktorské disertační práce doktorandy Ireny
Válkové.

Poté předala slovo přítomné doktorandce, která se všem představila a
následně krátce popsala svou předloženou doktorskou disertační
práci na téma "Právní aspekty poskytování peněžních prostředků z
rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České
republice."

První oponentka prof. Marková ocenila, že práce vychází z vlastních
zkušeností doktorandky a že tak má práce významný přesah
teoretického zkoumání a může tak být dobře využita i v praxi.
Následně vyzvala doktorandku k odpovědi na otázky položené v
jejím posudku: 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?

Druhá oponentka dr. Papoušková hodnotila předloženou disertační
práci jako zdařilou a ocenila tabulky a schemata vhodně použité v
práci. JUDr. Papoušková ve svém posudku požadovala po disertantce
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vysvětlení několika připomínek k práci a zodpovězení otázek: - Má
autorka ambici práci přeložit do angličtiny? S přihlédnutím k
vymezení výzkumné otázky i k tématu samotnému, se tato otázka
nabízí.
  - Na s. 77 je uvedeno: „Na kvalitě a smysluplnosti takových
projektů bude postavena budoucnost Evropy.“ Chci se zeptat, zda jde
o názor autorky, popř. z čeho čerpá?
  - Jak jsem již napsala, autorka uvádí výčet problémů na s. 130,
který je zde koncipován jako konečný. Nicméně v kapitole Závěr pak
na s. 154 a 155 mi přijde, že připomíná více problémových oblastí.
Jaký mají mezi sebou tyto výčty vztah?

Disertantka připomínky podrobně vysvětlila a odpověděla na dotazy
z posudků.

Předsedkyně komise měla dotaz ohledně publikace doktorské
disertační práce. Doktorandka uvedla, že práce bude publikována v
odborném tisku v nakladatelství Leges.

Školitel pochválil doktorandku za výbornou spolupráci během celého
doktorského studia a vyzdvihl zpracování disertační práce z právního
hlediska, přestože doktorandka nemá vystudovanou právnickou
fakultu.

Členka komise dr. Matejovou doplnila dvě odborné poznámky
související s tématem disertační práce.

Na závěr předsedkyně prof. Karfíková poděkovala všem přítomným,
ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování.
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně
kladným výsledkem (5/0).
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Předseda komise: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
(přítomen)

............................

Členové komise: prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (přítomen) ............................
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