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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Pejchová Petra 

Téma práce: Rozpočtové hospodaření Evropské unie 

Rozsah práce: 63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 5. dubna 2012 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti rozpočtového 
práva, a to téma vztahující se k rozpočtu Evropské unie. Rozpočtové hospodaření Evropské 
unie je významným tématem, přičemž toto téma má teoretické i praktické aspekty. Kladem 
tématu je jeho mezinárodní rozměr. Téma je aktuální, a to zejména s ohledem na skončení 
programovacího období v roce 2013 a nutností přijmout víceletý finanční rámec na roky 2014 
až 2020. Diplomová práce na téma „Rozpočtové hospodaření Evropské unie“ může být 
přínosná a podnětná. 

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

 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které není v právnické odborné finančněprávní 
literatuře příliš často zpracováváno a zkoumáno, více se mu věnují odborníci z oblasti 
ekonomie. Proto je potřebné toto téma zkoumat i z hlediska finančního a rozpočtového práva, 
aby byl pohled na dané téma úplný a kompletní. Téma vyžaduje hlubší teoretické znalosti 
v oblasti finančního a rozpočtového práva, ale i práva evropského a mezinárodního práva 
veřejného. Vstupními údaji pro zpracování diplomové práce by měly být nejenom odborné 
monografie, časopisecké články, relevantní právní předpisy, ale také především internetové 
zdroje. Téma vyžaduje zvláště popisnou, analytickou, deduktivní a komparativní metodu 
přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
deseti částí, závěru, seznamu zdrojů, seznamu použitých zkratek, klíčových slov v českém a 
anglickém jazyce a abstraktu v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl diplomové práce (zasadit evropský 
rozpočet do kontextu rozpočtů mezinárodních organizací a rozpočtů členských států… … 
hodnotí návrhy budoucí kohezní politiky Evropské unie…) popisuje její obsah a uvádí použité 
metody a literaturu, následují části věnované obecně rozpočtovému hospodaření a rozpočtu 
Evropské unie. Následující části se zaměřují na rozpočet Evropské unie (právní základ, 
rozpočtovou proceduru, charakteristiku rozpočtu a jeho strukturu). Na tyto části navazuje část 
pojednávající o víceletém finančním rámci. Další dvě části diplomové práce se zabývají 
strukturální politikou Evropské unie. Určité shrnutí názorů diplomantky a návrhy de lege 
ferenda jsou uvedeny v poslední části diplomové práce a v závěru diplomové práce. 
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4. Vyjádření k práci 
 
V prvních dvou částech diplomové práce se diplomantka stručně zaměřuje na rozpočtové 
hospodaření a rozpočet Evropské unie. Jedná se o obecný úvod do dané problematiky 
popisnějšího charakteru.  
 
V dalších částech diplomové práce se rovněž jedná spíše o popis dané problematiky. To je dáno 
tím, že problematika rozpočtu Evropské unie je poměrně složitá. Určité úvahy de lege ferenda 
lze nalézt na str. 31-32 ohledně alternativních zdrojů příjmů Evropského rozpočtu. 
 
V osmé, deváté a desáté části diplomové práce diplomantka pojednává o strukturální politice 
Evropské unie. Zaměřuje se tak na určité výdaje rozpočtu Evropské unie, přičemž je pozitivní, 
že se nejedná pouze o popis, ale že autorka uvádí své vlastní názory a návrhy de lege ferenda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka uvedla a 
zhodnotila návrhy budoucí kohezní politiky Evropské 
unie. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Je patrné, že diplomantka přistoupila k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že diplomová práce je původním 
tvůrčím dílem diplomantky, což ostatně vyplývá z jejího 
prohlášení. Práce byla zhodnocena podle ustanovení 
čl. 7 odst. 7 Opatření děkana č. 7/2010 systémem 
Theses.cz s tím, že nebyl nalezen žádný podobný 
dokument. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Struktura osnovy je logická a přehledná. Možná 
by bylo vhodnější určité části diplomové práce sloučit. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou, 
příslušnými právními předpisy a internetovými zdroji. Je 
pozitivní, že diplomantka používala i zahraniční 
odbornou literaturu. Používání citací odpovídá normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Diplomantka se vhodně zaměřila pouze na strukturální 
politiku, tj. na určitou výseč tématu, a tu zpracovala do 
většího detailu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce je doplněna grafy a tabulkami, ovšem některé jsou 
v anglickém jazyce. Myslím, že takové tabulky mohly být 
přeloženy do českého jazyka. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni.  Chyby se v psaní se však vyskytují (např. 
str. 19 „mnoho směrnice“, str. 20 „70. Let“, str. 27 
„rozpočetu“, str. 45 „celkový dynamika“). Stylistická 
úroveň je odpovídající. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Je diplomantka pro zavedení určité evropské daně jako vlastního příjmu rozpočtu 

Evropské unie? 
- Jaký je názor diplomantky na zavedení tzv. výkonnostních rezerv? 

 
 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 29. dubna 2012 

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

 


