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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Valtr Jan 

Téma práce: Státní fondy 

Rozsah práce: 73 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 15. 12. 2010 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku z oblasti rozpočtového práva, 
a to téma vztahující se k fondovnímu hospodaření. Jedná se o téma, které je z hlediska 
rozpočtového práva aktuální, a to zejména v souvislosti s nutností stabilizovat příjmy a výdaje 
veřejných rozpočtů v důsledku finanční a hospodářské krize. Jedním ze způsobů stabilizace 
veřejných rozpočtů je i vypořádání se s fondovním hospodařením, resp. existencí státních 
fondů. Diplomová práce na téma „Státní fondy“ proto může být s ohledem na současnou 
situaci týkající se hospodaření s veřejnými prostředky velmi přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem, které není v odborné právnické literatuře příliš 
detailně zpracovávaným. Spíše se tématu věnují odborníci z jiných oblastí, než je právo. Proto 
je vhodné, když dané téma bude zpracováno i z hlediska práva, a to s využitím ekonomických a 
ostatních aspektů tématu. V poslední době je téma častějším tématem diplomových prací. 
Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohl mít diplomant dostatek, a to včetně 
relevantních právních předpisů a zejména internetových zdrojů, zvláště internetových stránek 
jednotlivých státních fondů. Téma vyžaduje zejména popisnou, hodnotící a deduktivní metodu 
přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
dvou částí (obecné a zvláštní), závěru, seznamu použitých zdrojů, českého a anglického 
abstraktu a klíčových slov. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomant uvádí hlavní cíl diplomové práce (vysvětlit současné 
nastavení systému financování veřejných statků prostřednictvím státních fondů a analyzovat 
příjmy a výdaje státních fondů po právní i kvantitativní stránce), dílčí cíle diplomové práce a 
popisuje její obsah, následuje obecná část věnovaná obecně rozpočtovému hospodaření, 
státním fondům a příjmům a výdajům jednotlivých státních fondů. Zvláštní část diplomové 
práce, která je částí stěžejní, je zaměřena na Státní fond dopravní infrastruktury. Určité shrnutí 
poznatků diplomanta o tématu je uvedeno v závěru diplomové práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
V první kapitole obecné části se diplomant zaměřuje na rozpočtové hospodaření, zvláště na 
hospodaření fondovní. Jedná se o vhodný úvod k diplomové práci na téma „Státní fondy“. Je 
pozitivní, že se diplomant neomezil pouze na jednu odbornou publikaci, ale jako zdroj používá 
vícero publikací právních i ekonomických.  
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Druhá kapitola obecné části diplomové práce je věnována státním fondům. Diplomant se je 
pokusil vymezit, uvést jejich klady a zápory a rovněž se zaměřil na jejich rozpočty a organizační 
strukturu. Součástí kapitoly je i stručný historický přehled.  
 
Konečně třetí kapitola obecné části pojednává o příjmech a výdajích jednotlivých státních 
fondů. V úvodu diplomant popisnou metodou uvádí výčet příjmů a výdajů jednotlivých státních 
fondů, přičemž se vždy snaží o jejich určité shrnutí. Tento výklad je doplněn bodem, ve kterém 
diplomant pomocí komparativní metody srovnává zejména příjmy a výdaje jednotlivých 
státních fondů. V úvodu kapitola působí stroze a popisně, ovšem srovnávací závěr poskytuje 
čtenáři přehled o objemu finančních prostředků v jednotlivých státních fondech, což lze 
hodnotit kladně. 
 
Zvláštní část je uvozena kapitolou zaměřenou na právní předpisy upravující Státní fond 
dopravní infrastruktury. V prvé řadě je nutné uvést, že obsahem kapitoly je pojednání nejenom 
o právních předpisech, ale i vnitřních předpisech fondu, tudíž je zde určitý nesoulad mezi 
názvem kapitoly a jejím obsahem. Navíc kapitola působí velmi popisně a mám pochybnosti, zda 
měla být takto detailní. Osobně se domnívám, že diplomant nemusel detailně popisovat 
jednotlivá ustanovení vnitřních předpisů fondu. 
 
Druhou kapitolu zvláštní části diplomant věnoval příjmům a výdajům Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Nejprve se zaměřil na rozpočet fondu na rok 2010 a poměrně přehledným 
způsobem za využití grafů a tabulek popsal a zhodnotil strukturu příjmů a výdajů Státního 
fondu dopravní infrastruktury. V dalším textu pak provedl srovnání výše příjmů a výdajů 
Státního fondu dopravní infrastruktury v jednotlivých letech. Domnívám se, že za touto 
kapitolou diplomové práce je spousta pečlivé a časově náročné práce diplomanta, což lze 
ocenit. Ovšem přece jen mi v kapitole schází hlubší analýza provedená na základě získaných 
empirických dat a vyvození patřičných závěrů. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomant 
daným tématem podrobně zabýval a orientuje se v dané problematice. Za pozitiva považuji 
systematický přístup diplomanta a analytickou metodu práce. Určitým negativem práce je její 
přílišná popisnost v určitých pasážích.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantem se domnívám, 
že práce tento cíl relativně naplnila. Diplomant se 
pokusil vymezit příjmy a výdaje Státního fondu dopravní 
infrastruktury z hlediska právního i kvantitativního. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomanta, což ostatně vyplývá 
z diplomantova prohlášení.1 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Diplomant rozdělil práci na část obecnou a část 
zvláštní, přičemž každá z částí obsahuje vlastní číslování. 
Domnívám se, že číslování mohlo být jednotné, ovšem i 
přes tuto výhradu lze konstatovat, že struktura osnovy 

                                                             
1
 Práce nebyla zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010, neboť studijní informační 

systém to v době zpracování posudku neumožňoval. 
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je logická a přehledná. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s odbornou literaturou, staršími 
diplomovými pracemi (zde oceňuji, že je diplomant 
uvedl jako zdroj své práce), příslušnými právními 
předpisy a internetovými zdroji. Zahraniční literatura 
používána nebyla, což je však dáno tématem diplomové 
práce. Používání citací v zásadě odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomové práce (ovšem např. chybí ISBN). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomant se vhodně zaměřil pouze na Státní fond 
dopravní infrastruktury, konkrétně na jeho příjmy a 
výdaje. Hloubka provedené analýzy je uspokojivá, přesto 
se domnívám, že analýza mohla být ještě hlubší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna velkým množstvím grafů a tabulek, 
které přispívají k přehlednosti práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jste pro nebo proti zrušení státních fondů a proč? 
- Jaký je aktuální vývoj v oblasti zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací? 
- Měly by plynout do Státního fondu dopravní infrastruktury i jiné než daňové příjmy? 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 27. 12. 2010 

 
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 

 


