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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma z oblasti rozpočtového práva vždy přináší nový pohled na problematiku 
veřejných financí, zejména pokud je to pohled právní. Problematice státních fondů je 
věnováno poměrně málo pozornosti v odborné literatuře, proto je možné téma označit 
za aktuální. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 
použité metody 
V práci se jedná o zpracování problematiky zařazené do úseku rozpočtového práva.  
Je to téma do značné míry náročné na teoretické znalosti, a to zejména s ohledem na 
omezený rozsah české odborné právnické literatury věnované této problematice. 
Použité metody jsou pro diplomovou práci odpovídající.  
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je členěna formálně do sedmi částí, které se dále vnitřně člení. Jednotlivé části 
jsou logicky řazeny, vychází se z obecnějších úvah a přechází k detailnějšímu rozboru. 
Do práce je zařazená část věnovaná problematice operačních programů, což přidává 
zpracování tématu na komplexnosti. 
 

4. Vyjád ření k práci  
Úvodní část práce se zabývá velmi stručně a obecně rozpočtovým hospodařením. 
Druhá část představuje přehled fondů na různých úrovních. S touto částí souvisí  část 
třetí, přibližující problematiku fondů na státní úrovni. Domnívám se, že část druhá a 
třetí, jsou natolik logicky provázané, že mohly v práci tvořit jeden celek.  
Těžištěm práce by měla být část čtvrtá, věnovaná Státnímu fondu životního prostředí, 
což je i označení diplomové práce. Domnívám se, že pokud si diplomant zvolil toto 
označení práce, měla být tato část práce zpracována podrobněji nebo více propojena s 
částí pátou, která je zajímavá, ale stojí poněkud soliterně - vedle části čtvrté. Řešení, 
které zvolil diplomant, působí poněkud neorganicky.  
Zajímavé srovnání se zahraničím nabízí část šestá. K této části je však třeba uvést, že 
k lepšímu porovnání s tuzemskou právní úpravou by více přispělo podrobnější uvedení 
toho, jak jsou fondy zřizovány v uvedených státech a event. zařazení ještě dalšího 
státu do srovnávacího přehledu např. Rakouska. Další moje připomínka směřuje k 
tomu, že např. u Slovenska je uveden zákon, kterým byl fond zřízen, u ostatních 
institucí tomu tak není - bylo by vhodnější přístup sjednotit.   
Za závěr práce se dá považovat zejména část sedmá - otázky budoucnosti Státního 
fondu životního prostředí - i když až shrnutí jednotlivých obsahových částí práce tvoří 
část práce označenou jako Závěr.   
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Rozborem otázek zaměřených na postavení a 

hospodaření Státního fondu životního prostředí v 



současnosti a na předpoklady vývoje v budoucnosti 
- došlo ke splnění základního cíle práce, který si 
diplomant položil.  

Logická stavba práce Práce vychází z obecných otázek fondovního 
hospodaření, zařazuje problematiku do systému 
rozpočtového práva a doplňuje ji o další aspekty. 
Řazení jednotlivých částí umožňuje diplomantovi 
dojít k určitým závěrům, náznakům možných cest 
dalšího vývoje v dané oblasti, tak uvedení problémů, 
které s jednotlivými cestami realizace mohou být 
spojeny. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

I když monografických prací věnovaných přímo 
rozebírané problematice není mnoho, využil 
diplomant dostupné tištěné zdroje tuzemské, 
zahraniční prameny cituje z internetových zdrojů.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant se v práce pokouší o analýzu platného 
právního stavu, při které vychází ze současných 
vědeckých poznatků oboru. Na některých místech je 
však práce více popisem daného stavu než jeho 
analýzou. Vlastní názory diplomanta se projevují 
převážně až v závěru práce, což je škoda, neboť 
přímo v textu práce mohla být zařazena např. 
polemika s některým z citovaných názorů.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce zpracována vcelku 
dobře, obsahuje několik grafických prvků. Výhradu 
mám pouze k označení některých kapitol (např. ke 
kap.7.1). 

Jazyková a stylistická úroveň Bez výhrad.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 

Práce je zaměřena na zajímavou problematiku, jejíž teoretické pochopení je pro další 
rozvoj rozpočtového práva významné. Existence státních fondů a jejich role v dalších 
letech patří do oblasti otázek, které se budou nutně řešit v souvislosti s řešením fiskální 
politiky našeho státu i EU jako celku.  

  
Při ústní obhajobě by se měl diplomant zaměřit na následující otázky: 

 
1. Bylo by vhodné nahradit současné příjmové zdroje SFŽP jednou platbou např. 
speciální daní?  
2. Existují nějaké možnosti pro vytvoření fondu životního prostředí EU např. v rámci 
stávajících fondů EU? 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dobře  
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