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doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie 

_____________________________________________________________________ 

 

O P O N E N T S K Ý    P O S U D O K  

na dizertačnú prácu Slávky Krásnej   

vypracovanú na tému 

„Právne aspekty financovania vysokých škôl“ 

 

Komisiou pre obhajoby dizertačnej práce Právnickej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe som bol vymenovaný za oponenta dizertačnej práce Slávky Krásnej vypracovanej na 

tému „Právne aspekty financovania vysokých škôl“ v študijnom programe Finanční právo 

a finanční věda, a súčasne som bol požiadaný o vypracovanie oponentského posudku. V súlade 

s čl. 11 ods. 9 Študijného a skúšobného poriadku Univerzity Karlovej a čl. 82 ods. 1 Pravidiel 

pre organizáciu štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej predkladám nasledovný 

posudok.   

Úvodom oponentského posudku konštatujem, že oponovanie práce som prijal so 

záujmom, keďže z pozície dekana právnickej fakulty verejnej vysokej školy som trvalo 

konfrontovaný nielen s poddimenzovaným rozpočtom, ale komplementárne aj s hľadaním 

ďalších, najmä nedotačných zdrojov jej financovania. Preto som prirodzene predpokladal, že 

práca rozšíri aj moje obzory poznania a snáď prinesie aj pohľad na nové možnosti finančného 

zabezpečenia činnosti verejných vysokých škôl. Tento predpoklad sa v konečnom dôsledku 

naplnil.      

Posudzovaná dizertačná práca bola spracovaná a odovzdaná pod vedením prof. JUDr. 

Hany Markovej, CSc., ktorá sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti dlhodobo orientuje najmä 

na problematiku rozpočtového hospodárenia štátu, samosprávy, ale aj vysokých škôl. Predmet 

výskumu študentky Slávky Krásnej v doktorskom študijnom programe možno vyvodiť z cieľov 

dizertačnej práce, ktoré autorka vymedzila v prvej kapitole práce nasledovne: ,,Hlavným cieľom 

dizertačnej práce je 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 
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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. V neposlednom rade sa budem 

zaoberať tým, ako je možné znižovať náklady na chod vysokých škôl v rámci ich financovania 

zo štátneho rozpočtu.“ Na uvedený hlavný cieľ nadväzujú ďalšie parciálne ciele (s. 15). 

Oceňujem poctivý prístup autorky k metodologickým aspektom vedeckého výskumu, 

kde autorka jasne komunikuje ciele práce a vedecké metódy, ktoré špecificky selektuje pre 

jednotlivé kapitoly práce. V tejto súvislosti konštatujem, že použité metodologické 

inštrumentárium zodpovedá požiadavkám na práce tohto druhu. Z okruhu aplikovaných metód 

(s. 18) z môjho pohľadu prevažujú analýza, syntéza, abstrakcia, dedukcia, ale aj komparatívna 

metóda a historická metóda.  

Druhá kapitola práce pojednáva o finančnom práve ako vednej disciplíne. Autorka sa 

bližšie zaoberá miestom finančného práva v systéme práva a predmetom jeho regulácie 

v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a Poľsku. Z pohľadu oponenta táto časť 

práce síce nemá bezprostrednú väzbu na skúmanú tému právnych aspektov financovania 

vysokých škôl, ako širší úvod do skúmanej problematiky ju však nemožno vnímať aj vzhľadom 

na jej malý rozsah rušivo. Obdobné konštatovanie platí podľa môjho názoru aj vo vzťahu ku 

tretej kapitole, kde autorka analyzuje sústavu vysokých škôl v rovnakých štátoch. Z obsahu 

tejto kapitoly a jej čiastkových záverov možno vyvodiť, že vzhľadom na historické, 

geopolitické ale aj právno-kultúrne súvislosti je právna úprava v týchto štátoch v mnohých 

smeroch obdobná, čo samozrejme nevylučuje aj špecifiká typické pre niektorý zo skúmaných 

štátov.  

Nosnou, a z hľadiska rozsahu aj ťažiskovou kapitolou je štvrtá kapitola, ktorá podrobne, 

miestami až ,,encyklopedicky“ analyzuje právne aspekty financovania vysokých škôl v štátoch 

EÚ, ale aj v iných štátoch. Aj keď ide nesporne o prínosnú časť dizertačnej práce, z pohľadu 

oponenta nebolo nevyhnutné zamerať sa podrobne na všetky štáty EÚ, naviac aj na vybrané 

nečlenské štáty. Takáto široká orientácia totiž so sebou prináša nielen riziko vysoko 

nadpriemerného rozsahu práce (práca má mať najmenej 324 000 znakov, posudzovaná práca 

má viac ako 630 000 znakov), ale aj riziko vyššieho stupňa popisnosti pri jej spracovaní, a to 

na úkor podrobnejšej analýzy a vyvodenia zodpovedajúcich záverov. Popisný prístup 

a miestami faktografické uvádzanie obrovského množstvo informácií o financovaní vysokých 

škôl v celkovo 35 štátoch pôsobia rušivo, a v istom zmysle robia posudzovanú prácu ťažšie 

čitateľnou. Uvedené konštatujem napriek tomu, že si uvedomujem množstvo práce, ktorú si od 
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autorky takéto spracovanie vyžadovalo. Čo však na takomto prístupe oceňujem, je snaha 

o špecifikáciu nosných záverov vo vzťahu k modelom financovania vysokých škôl 

v skúmaných štátoch v závere každej podkapitoly (napr. Belgicko na s. 77, Bulharsko na s. 80, 

Lotyšsko na s. 128, či Slovinsko na s. 176).        

 Syntetizujúce závery skúmanej témy ponúka autorka v piatej kapitole práce, kde si 

kladie za cieľ predložiť návrh ďalších možností právnej úpravy financovania vysokých škôl 

najmä v Českej republike a Slovenskej republike. Zároveň však v tejto kapitole nadbytočne 

opakuje parciálne závery, ku ktorým vo vzťahu k jednotlivým štátom dospela už v štvrtej 

kapitole (napr. vo vzťahu k Belgicku na s. 220 opakuje text uvedený na s. 77). Za prínosné 

naopak považujem poukázanie na zásadné problémové miesta financovania vysokých škôl, 

osobitne v Slovenskej republike, aj keď sa domnievam že tieto problémy sú aj v iných štátoch. 

Ide najmä o stanovenie metodiky rozpisu štátnej dotácie vysokým školám len na jeden rok 

dopredu, či zohľadnenie dvojročného hodnoteného obdobia, čo výrazne sťažuje možnosť 

strednodobého plánovania, a môže potenciálne viesť k umelému prispôsobovaniu aktivít 

vysokej školy metodike. Rovnako za prínosné považujem formulovanie návrhov v podkapitole 

5.6., napr. sledovanie zamestnanosti absolventov, spoplatnenie prvého roku štúdia, či 

posilnenie interných grantov vysokých škôl (v prostredí Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach v tomto smere už dlhodobo funguje Vnútorný vedecký grantový systém). Zároveň 

pozitívne hodnotím formulovanie atribútov právnej úpravy financovania  vysokých škôl, kde 

autorka zaraďuje ,,retrospektivitu, regulatívnosť, deskriptivitu, analytickosť, syntetizujúcnosť, 

normatívnosť, trasformatívnosť, transparentnosť, stabilnosť, anticipačnosť, modelatívnosť, 

kontrolovateľnosť, evaluačnosť, plánovitosť, stimulačnosť, aktualizačnosť a operatívnosť“, 

s následnou špecifikáciou obsahovej stránky týchto atribútov.  

Nad rámec uvedeného som v práci identifikoval niektoré skutočnosti, na ktoré 

považujem za vhodné ako jej oponent poukázať: 

- Parciálne sa objavujú zjavne štylisticky nesprávne formulované vety/súvetia, ktoré sú 

pravdepodobne dôsledkom nesprávneho (prípadne doslovného) prekladu 

cudzojazyčných textov. Príkladmo poukazujem na s. 29, kde autorka v kontexte 

finančného práva v Maďarsku uvádza: ,,Verejné financie sú ovplyvňované súkromnou 

autonómiou a sociálnou solidaritou. určené štátom alebo stiahnuté štátom od občanov 

vo verejnom záujme určiť kanály na použitie zdrojov.“ Rovnaké nedostatky možno 

nájsť aj na s. 30 a 31, či 194, kde autorka vo vzťahu k Bosne a Hercegovine uvádza ako 
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súčasť registračných poplatkov: ,,poplatky za províziu za skúšky“, čo je nesprávny 

preklad pojmu ,,Fees for exams commission“. 

- Skúmanie modelov financovania v nečlenských štátoch EÚ (Albánsko, Bosna 

a Hercegovina, Čierna Hora, Island a ďalšie) v podkapitole 4.2. štrukturálne nezapadá 

do štvrtej kapitoly, ktorá sa podľa jej názvu mala zaoberať modelmi financovania 

vysokých škôl v štátoch EÚ.  

- Autorka zmätočne uvádza podiel výdavkov na financovanie vysokého školstva 

v Slovenskej republike, keď najskôr uvádza podiel 2,5 % HDP, a neskôr v tabuľkovom 

vyjadrení cca 1,3 % HDP (s. 241). Tieto rozpory navrhujem odstrániť v rámci obhajoby 

dizertačnej práce.  

Záver 

Sumarizujúc doposiaľ uvedené a vychádzajúc zo štandardných  požiadaviek na obsah 

oponentského posudku, konštatujem nasledovné:  

K aktuálnosti zvolenej témy. Posudzovaná dizertačná práca je vysoko aktuálna, a to nielen 

vzhľadom na dlhodobé poddimenzovanie financovania vysokého školstva, ale aj vzhľadom na 

ciele v oblasti vzdelávania predstavené v Slovenskej republike napr. v aktuálnom Národnom 

integrovanom reformnom pláne Moderné a úspešné Slovensko.  

K zvoleným metódam spracovania. Zvolené metódy a vedeckú metodológiu považujem za 

primerané predmetu výskumu.  

K dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša. Aj keď je 

práca vo viacerých častiach deskriptívneho charakteru, autorka v práci prezentovala 

a argumentovala aj vlastné vedecké závery. Nové poznatky sú obsiahnuté najmä v záveroch 

spojených s formulovaním negatív aktuálneho stavu financovania vysokých škôl v skúmaných 

štátoch, so súčasným poukazom na možné nové prístupy a riešenia.  

K tomu, či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. Konštatujem, že cieľ práce vymedzený v jej 

úvode bol okrem vytýkaných parciálnych nedostatkov naplnený.   

Záverom dopĺňam, že dizertačná práca sa vyznačuje prehľadným spracovaním, 

primeranou vnútornou štruktúrou (s výhradami uvedenými vyššie) a citačným aparátom na 

požadovanej úrovni. Na základe vyššie uvedeného dizertačná práca spĺňa kvalitatívne 

požiadavky pre tento druh prace. Prácu odporúčam k obhajobe pred príslušnou komisiou 

pre obhajoby dizertačných prác.  
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V rámci ústnej obhajoby navrhujem, aby autorka práce bližšie zhodnotila potenciál 

aktuálne predstaveného Národného integrovaného reformného plánu Moderné a úspešné 

Slovensko v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy.  

V prípade úspešnej obhajoby navrhujem, aby bol  

 

Slávke Krásnej  

udelený akademický titul 

philosophiae doctor – Ph.D. 

 

V Košiciach, 7. 10. 2020 

 

      doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.  


