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Bakalářská práce Zuzany Lukešové se pokouší o analýzu vlivu rozpočtu EU na českou rozpočtovou 
politiku. Jde o téma relevantní, ale poměrně těžké na zpracování. Zuzana se nakonec s tématem 
vypořádala poměrně popisným způsobem a vrcholem její práce je de facto výčet dotací poskytnutých 
EU na výstavbu dopraní infrastruktury v Česku (kapitola 4.5). Práce nepřináší žádný vlastní pohled či 
kvalitativní nebo kvantitativní analýzu vlivu výdajů na infrastrukturu na českou ekonomiku a na český 
rozpočet, o jejích nákladech (implicitních nbo explicitních) ani nemluvě. Práce je zpracována korektně, 
výčet literatury je sice hodně vychýlený k oficiálním publikacím EU a české vlády, ale je proveden 
slušně, stejně jako celková úprava práce. Jazyk práce je spíše novináčský než ekonomický, některá 
větná spojení jsou jak z první stránky Lidových novin (dopravní tepny, pohodlí při cestování, přední 
diskuzní linie…) Celkově navrhuji komisi, aby bakalářskou práci přijala k obhajobě a za 
odpovídající ohodnocení bych považoval stupeň 3 („dobře“).  
 
Práce je rozdělena do několika předvídatelných kapitol – rozpočet EU, jeho příjmy, jeho výdaje. V 
těchto třech kapitolách, které zabírají přes 70% práce, se Zuzana omezuje na opakování mnohokrát 
probraných historických údajů, jaké byly výdaje, odkud čerpá EU příjmy, atd. Jde tedy spiše o přehled 
faktů, ne o jejich analýzu. 
 
Čtvrtá kapitola měla původně analytickou část obsahovat, ale jak Zuzana uvádí na straně 36, původní 
záměr kvantifikovat nějak vliv dotací EU na český rozpočet se jí nezdařil. Její závěrečná úvaha, že 
výdaje na dopravní infrastrukturu by se bez dotací EU vyvíjely „stejným trendem, možná jen ne 
stejným tempem” je poněkud vágním výsledkem bakalářské práce. 
 
Doporučuji proto komisi soustředit se při obhajobě ne na fakta, kterých práce přináší dostatek, ale na 
způsob uvažování, jak bychom mohli kvantifikovat efekt dotací z EU: zvyšují potenciální ekonomický 
růst? Vedou k vyšší korupci? Zvyšují poptávku po (ne)kvalifikované pracovní síle a tedy zvyšují mzdy? 
Vytlačují jiné, potenciálně produktivnější investice? Nebo znemožňují snižování daní? Ne tyto otázky 
je těžší odpovědět a nelze očekávat, že by se dokonalých odpovědí dočkala komise, ale způsob, 
jakým se autorka předkládané bakalářské práce s takovýmito otázkami vypořádá by měl komisi 
naznačit, zda je oprávněné práci ocenit známkou 3, neboli “dobře”.  
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