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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Téma je aktuální - není systematicky zpracováno.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Doktorandka  se musela  vypořádat  jak  s  problematikou  finančního  práva  obecně,  tak  s
pojetím problematiky v různých státech. Využila zejména analýzu a porovnání materiálů
různých zemí a z těchto analýz vyvozovala závěry a doporučení pro případnou další právní
úpravu.

3. Formální a systematické členění práce
Práce je dobře členěna - vychází z teoretických otázek postavení finančního práva, místa
zkoumané problematiky v rámci oboru a přechází k vymezení systému vysokoškolského
vzdělání  ve  státech,  které  si  zvolila  pro  srovnání.  Následně  rozebírá  možnosti  modelů
financování  vysokého  školství  v  jednotlivých  státech  EU.  Závěr  je  věnován  souhrnu
poznatků obsažených v předchozích částech práce.

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

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Zadaný cíl práce splnila
Samostatnost  při  zpracování
tématu  včetně  zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Práce  byla  zpracovávána  samostatně,  koncepce  a
jednotlivé pasáže byly konzultovány se školitelkou.
Práce byla zhodnocena systémem Turnitin a činila v
souhrnu 26%.

Logická stavba práce Práce  vychází  od  obecných  poznatků  oboru  a
pokračuje popisem stavu v jednotlivých státech EU
a dochází ke konkretním závěrům a doporučením.

Práce  se  zdroji  (využití
cizojazyčných  zdrojů)  včetně
citací 

V práci využité  zdroje -  včt.  cizojazyčných - jsou
řádně citovány.

Hloubka  provedené  analýzy
(ve vztahu k tématu)

Práce má místy popisný charakter, hlubší analýza je
v části srovnávací a závěrech práce.

Úprava  práce  (text,  grafy,
tabulky)

Text  je  přehledný  -  v  práci  je  několik  grafů  a
tabulek.

Jazyková a stylistická úroveň Práce  je  sepsána  ve  slovenštině  a  její  úroveň  je
velmi dobrá.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Který z popsaných modelů financování vysokých škol považuje autorka za nejnáročnější
na veřejné prostředky a proč?

Doporučení/nedoporučení  práce
k obhajobě

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

V Praze dne 10.10.2020
Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

školitelka


