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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Disertantka si jako téma své disertační práce zvolila problematiku, která v rámci finančního 
práva spadá do rozpočtového práva, a to problematiku týkající financování vysokých škol. 
Jedná se o téma, které není nové, ale s ohledem na měnící se vysokoškolské předpisy aktuální. 
Téma je vhodné pro zpracování v rámci disertační práce, protože má řadu teoretických aspektů 
s přesahem do praxe. Pokud bude téma zpracováno dostatečně teoreticky, může být disertační 
práce na téma „Právne aspekty financovania vysokých škôl“ přínosná pro obor finančního 
práva a finanční vědy. 

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

Financování vysokých škol je tématem, které je v odborné finančněprávní literatuře nepříliš 
časté, resp. zcela výjimečné. Proto je nutné ocenit volbu tématu disertantkou. Je však nutné, 
aby se disertantka zaměřila především na právní aspekty (teoretické i praktické) tématu (což 
ostatně vyplývá i z názvu disertační práce). Pro úspěšné zvládnutí tématu musí mít disertantka 
znalosti nejenom z finančního, resp. rozpočtového, práva, ale i jiných podoborů finančního 
práva (zvláště práva daňového), správního práva a soukromého práva. Vstupních údajů pro 
zpracování disertační práce mohla mít disertantka dostatek včetně relevantních právních 
předpisů, judikatury a internetových zdrojů. Ke zpracování tématu je možné využít primárně 
analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu přístupu doplněnou o metodu 
deskriptivní. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z titulní strany, prohlášení, poděkování, 
obsahu, úvodu, pěti částí, závěru a seznamu použitých zdrojů. Na konec práce je zařazen název 
práce, abstrakt a klíčová slova, a to ve slovenském jazyce, českém jazyce a anglickém jazyce. 

Po úvodu a první části disertační práce, ve kterých disertantka uvádí hlavní cíl disertační práce 
(„podrobne analyzovať právne aspekty financovania vysokých škôl najmä v Českej republike, 
v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike a hľadať odpoveď na otázky, aký je 
rozsah ďalších možností financovania vysokých škôl v podmienkach Českej republiky 
a Slovenskej republiky, aká je existujúca právna úprava financovania vysokých škôl v krajinách 
Európskej únie a v ďalších vybraných krajinách Európy a aké sú vhodné perspektívne alternatívy 
a modely financovania vysokých škôl.“) a dílčí cíle disertační práce, uvádí použité metody 
a popisuje strukturu disertační práce, následuje část pojednávající o finančním právu jako 
vědní disciplíně. Třetí část disertační práce je zaměřena na soustavu vysokých škol ve 
vybraných zemích Evropské unie. Ve čtvrté části disertační práce se disertantka zabývá 
právními aspekty modelů financování vysokých škol v zemích Evropské unie a v páté části tyto 
právní aspekty analyzuje. V závěru disertační práce disertantka shrnuje naplnění jednotlivých 
dílčích cílů disertační práce. 

4. Vyjádření k práci 

Ve druhé části disertační práce se disertantka věnuje finančnímu právu jako vědní disciplíně. 
Není mi moc zřejmé, proč disertantka zařadila do disertační práce tuto část. Disertantka uvádí, 
že pojednáním o finančním právo jako vědní disciplíně vytvořila „hodnoverný gnozeologický 
základ k tematike právnych aspektov financovania vysokých škôl a vybranej časti finančno-
právnych aspektov financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie“. Tento 
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názor disertantky nesdílím. Spíše bych totiž uvítal teoretické pojednání o tom, co je to vysoká 
škola a co je to financování, resp. hospodaření nebo rozpočet vysoké školy, a jejich zařazení do 
systému finančního práva, tj. pojednání jak souvisí finanční právo s financováním veřejných 
vysokých škol. 

Ve třetí části disertační práce disertantka pojednává o soustavě vysokých škol ve vybraných 
zemích Evropské unie. Část je deskriptivního charakteru, když disertantka popisuje soustavu 
vysokých škol a druhy vysokoškolských institucí v České republice, ve Slovenské republice, 
v Maďarsku a v Polské republice (disertantka výslovně neuvádí, proč zkoumala právě tyto čtyři 
státy). Disertantka konstatuje, že zkoumané státy, pokud jde o soustavu vysokých škol a její 
právní úpravu, mají společné znaky, ale i svá specifika. 

Předmětem čtvrté části disertační práce jsou právní aspekty modelů financování vysokých škol 
v zemích Evropské unie. Disertantka v této části popisuje modely financování vysokých škol ve 
všech evropských státech. Je třeba ocenit rozsah informací, které disertantka přináší. Na 
druhou stranu si nejsem jistý, zda takto detailní popis tolika právních úprav má význam 
z hlediska naplnění hlavního cíle disertační práce. Rovněž mi chybí větší teoretický aspekt 
v této části, tj. vyvození teoretických modelů financování vysokých škol. 

V páté části disertační práce disertantka analyzuje právní aspekty financování vysokých škol 
v evropských zemích. V první kapitole této části disertantka na základě závěrů předchozí části 
sestavila tabulku ukazující zdroje financování vysokého školství v jednotlivých evropských 
státech a následně popisuje specifika tohoto financování v jednotlivých státech. 

Stěžejními pasážemi disertační práce jsou kapitoly 5.2 až 5.5, ve kterých disertantka analyzuje 
právní aspekty financování vysokých škol v České republice, ve Slovenské republice, 
v Maďarsku a v Polské republice. Co se týká kapitoly 5.2 pojednávající o Slovenské republice, 
tak její podstatná část je převzata z jiných zdrojů (viz níže). Co se týká kapitoly o České 
republice, tak jde opět spíše o kompilát textů z jiných zdrojů než o analýzu (disertantka 
např. uvádí po jednotlivých letech, co obsahoval rozpis dotací financování vysokých škol 
a přehled právních předpisů). Kapitola je poněkud nelogicky zakončena uvedením tří možných 
modelů financování vysokých škol (str. 259 disertační práce), aniž by bylo uvedeno, který 
model platí v České republice a proč. A má-li být závěrem této kapitoly konstatování, že 
„Z hľadiska realizovanej analýzy právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl v Českej 
republike konštatujem, že financovanie vysokých škôl v Českej republike vychádza zo zákona 
č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o vysokých školách), v znení neskorších predpisov.“ (viz str. 260 disertační práce), tak takový 
závěr je zcela obecný a nedostatečný analýze, která měla být provedena.  

V závěrečné kapitole páté části disertantka dává doporučení, jaké instituty by převzala do 
české a slovenské právní úpravy (např. systém rozdělení studijních míst na veřejně financované 
a ostatní nebo povinnost zavázat se pracovat pro zaměstnavatele se sídlem v dané zemi). To 
hodnotím pozitivně. Na druhou stranu některé další návrhy jako šetření elektrické energie či 
sbírání papírového odpadu (viz str. 278-279 disertační práce) mi nepřijdou jako návrhy 
koncepčně řešící problémy financování vysokých škol. Kontroverzní je také naznačené možné 
financování vysokých škol z příjmů z hazardních her (str. 280 disertační práce). Na str. 284 
disertační práce pak disertantka uvádí, že financování vysokých škol by mělo mít tyto atributy 
„retrospektivitu, regulatívnosť, deskriptivitu, analytickosť, syntetizujúcnosť, normatívnosť, 
trasformatívnosť, transparentnosť, stabilnosť, anticipačnosť, modelatívnosť, kontrolovateľnosť, 
evaluačnosť, plánovitosť, stimulačnosť, aktualizačnosť a operatívnosť“ a stručně je vymezuje. 
Tuto kapitolu páté části hodnotím jako nejzdařilejší z celé disertační práce. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že je patrné, že disertantka danému tématu podrobně 
věnovala. Nicméně výsledkem je práce převážně popisného charakteru s řadou převzatých 
textů na hranici plagiátu (viz níže v části „Samostatnost při zpracování tématu včetně 
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zhodnocení práce z hlediska plagiátorství“). Například snaha popsat právní úpravu financování 
vysokého školství prakticky ve všech evropských zemích vede k velkému rozsahu disertační 
práce, ovšem bez velké přidané hodnoty pro samotný výzkum. V disertační práci postrádám 
charakteristiku a analýzu jednotlivých modelů financování vysokých škol a vyvození patřičných 
teoretických závěrů. Proto se domnívám, že není možné tvrdit, že disertantka zcela prokázala 
schopnost a připravenost k samostatné vědecké práci a že disertační práce obsahuje původní 
výsledky činnosti disertantky. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantkou se předně 
domnívám, že tento cíl měl být ambicióznější, 
tj. např. analyzovat klady a zápory jednotlivých modelů 
financování vysokých škol a navrhnout řešení de lege 
ferenda. Nicméně cíle, které si disertantka vytkla, 
v zásadě naplnila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že disertantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že disertační práce je původním 
tvůrčím dílem disertantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. 

Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
bylo nalezeno celkem 172 podobných dokumentů. 
Shoda je však vždy menší než 5 %. S ohledem na rozsah 
protokolu o kontrole (15 449 stran) jsem provedl 
namátkovou kontrolu. Shoda byla vždy zcela marginální, 
nebo zdroje byly citovány. 

Práce byla rovněž zhodnocena systémem Turnitin 
s vykázanou celkovou shodou 26 % a shodou 
s jednotlivým dokumentem nejvíce 4 % a 144 slov 
v nejdelším úseku podobnosti. 

Zmínit je však nutné, že na řadě míst se text disertační 
práce jen minimálně odchyluje od textu z jiného zdroje. 
Příkladem je pasáž na str. 8-9 (shoda se zdrojem č. 18), 
str. 39-41 (shoda se zdrojem č. 14), str. 41-43 (shoda se 
zdrojem č. 13), str. 64-68 (shoda se zdroji č. 1 a 9), 
str. 161-171 (shoda postupně se zdroji č. 1, 9, 12 a 21), 
str. 239-245 (shoda se zdrojem ŠIPIKAL, Miroslav – 
NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - 
prípadová štúdia Slovenska. In: Scientific papers of the 
University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. 
ISSN 1804-8048. čs. 41 (2017), s. 169-180. [on-line].), 
nebo na str. 245-246 (shoda se zdrojem 
https://www.trend.sk/spravy/odlev-mozgov-kritizuje-aj-
nku-kontroloval-polovicu-vysokych-skol, autor Nejedlý). 
V těchto případech disertantka sice většinou použitý 
zdroj cituje, ale doslova přebírá text, aniž by text byl 
uveden kurzívou a v uvozovkách (např. text na str. 245-
246 se celý přebrán z internetového článku Nejedlého – 
viz výše). Je tak třeba konstatovat, že výše uvedené 
pasáže (jde o cca 25 stran disertační práce) nejsou 

https://www.trend.sk/spravy/odlev-mozgov-kritizuje-aj-nku-kontroloval-polovicu-vysokych-skol
https://www.trend.sk/spravy/odlev-mozgov-kritizuje-aj-nku-kontroloval-polovicu-vysokych-skol
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původním dílem disertantky a je třeba posoudit, zda 
v těchto částech jde o plagiát či nikoliv. K tomu by se 
měla disertantka vyjádřit při ústní obhajobě. Nicméně 
i kdyby se dospělo k závěru, že o plagiát nejde, tak tyto 
pasáže jsou pouhým kompilátem a přepisem jiných děl, 
tj. absentuje v nich zcela tvůrčí činnost disertantky 
(takovou činností jistě není například rozepsání zkratky 
„EU“ na „Európskej únie“). 

Logická stavba práce Disertační práce je ze systematického hlediska vhodně 
členěna. Výhrady k zařazení a obsahu druhé části jsem 
uvedl výše. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Disertantka pracovala s tuzemskou i zahraniční 
odbornou literaturou, řadou internetových zdrojů 
a právními předpisy. 

Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy v disertační práci shledávám 
jako ne zcela dostatečnou. Domnívám se, že práce 
zůstala příliš v obecné rovině a detailní a hlubší analýza 
jednotlivých aspektů a problémů tématu chybí. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je 
vhodně doplněna tabulkami a schématy. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na poměrně 
dobré úrovni. Vyskytují se však chyby v psaní 
(např. str. 46 a 91 „zákon č. 2018/2000 Sb.“, str. 279 
„k získavaniu finančné prostriedky“ nebo str. 280 
„zaviesť viacročnú zmluva medzi“). 

Stylistická úroveň je v zásadě odpovídající.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se předně disertantka měla vyjádřit k výše uvedeným výtkám a případně 
odpovědět tyto otázky: 
- Nebylo by zavedení povinnosti zavázat se pracovat pro zaměstnavatele se sídlem v dané 

zemi po bezúplatném vystudování vysoké školy v dané zemi v rozporu s ústavním nebo 
evropským právem? 

- Který model financování vysokých škol by disertantka doporučila v České republice 
a proč? 

- Jakého charakteru (soukromoprávního nebo veřejnoprávního) jsou poplatky placené 
studenty vysoké škole? 
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci sice doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu disertační práce, ovšem při 
ústní obhajobě je nutné diskutovat zejména otázku 
pasáží z převzatých zdrojů a celkovou koncepci 
disertační práce. Nevylučuji však, že na základě 
výsledku obhajoby disertační práce, nemusí být 
tato obhajoba úspěšná. 

 
V Praze dne 18. října 2020 
 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent 


