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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. Toto plně platí pro práce  
zpracované k problematice   rozpočtové odpovědnosti. Ocenit je třeba navíc i to, že  
jde v práci provádějící srovnání s právní úpravou jiného státu EU. 
 

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

 
V práci se jedná o zpracování problematiky zasahující část finančního práva. To, že se 
diplomantka rozhodla spojit svoje poznatky ze studia ve Španělsku se znalostí české 
právní úpravy rozpočtového práva a to v problematice, která není detailně v české 
odborné literatuře rozpracována, je nutné ocenit. Navíc jde o právní úpravu, která je 
připravovaná, nikoliv již platná. Použité metody jsou pro diplomovou práci odpovídající.  
 

3. Formální a systematické členění práce  
 
Práce je členěna formálně do šesti částí, které se dále vnitřně člení – někdy až do 
zbytečných detailů. Jednotlivé části jsou rozsahově dosti odlišné a tím, že kapitoly 
nezačínají na nových stranách, se poněkud ztrácí přehlednost. 
 

4. Vyjád ření k práci  
 

Po stručném úvodu se diplomantka věnuje některým ekonomickým otázkám a přechází 
ke stručnému přiblížení české právní úpravy rozpočtového práva. Tím, že se snaží 
podchytit co největší rozsah problematiky, zůstává v této části práce  - jak sama uvádí 
– pouze u stručného popisu daného stavu (kapitoly 1-3). Těžištěm práce se tak stává 
přiblížení španělské právní úpravy rozpočtového práva v kapitolách 4-5. Diplomantka 
se snaží – do značné míry zrcadlově k české právní úpravě - vymezit hlavní instituty 
španělské právní úpravy s tím, že se speciálně věnuje otázkám rozpočtové 
odpovědnosti. Rozsah práce jí však nedává velký prostor pro detailnější hodnocení 
kladů a nedostatků obou právních úprav, které je obsaženo v závěrečné části práce a 
které by bylo možné, pokud by se diplomantka věnovala jen problematice rozpočtové 
odpovědnosti a ne např. principům či pramenům rozpočtového práva, i když je  mi 
jasné, že tyto otázky jsou pro chápání zejména španělské  právní úpravy důležité.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Rozborem otázek zaměřených na rozpočtové 

hospodaření a rozpočtovou odpovědnost v ČR a 
Španělsku - došlo ke splnění základního cíle práce, 
který si diplomantka položila 



Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce byla též zhodnocena systémem Theses.cz s 
tím, že rozsah shody s jinou prací nebyl prokázán 

Logická stavba práce Práce rozebírá rozpočtové principy, cyklus i 
prameny rozpočtového práva, který ústí ve 
vymezení problematiky rozpočtové odpovědnosti v 
obou zkoumaných zemích. Tyto části umožňují 
diplomantce dojít k určitým závěrům, náznakům 
možných cest dalšího vývoje v dané oblasti, tak 
náznakům řešení 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, využila 
diplomantka dostupné tištěné zdroje tuzemské i 
zahraniční a v hojné míře též internetové zdroje, 
které řádně cituje.   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Práce je na řadě míst více popisem daného stavu 
než jeho analýzou. V závěru práce se objevují 
některé vlastní, analyticky pojaté názory 
diplomantky na rozebírané otázky, ale přímo v textu 
práce by prospělo doplnění o vlastní polemiku s 
nějakým uváděným názorem.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Po formální stránce je práce zpracována vcelku 
dobře, neobsahuje žádné ilustrativní grafické prvky.  

Jazyková a stylistická úroveň Drobné překlepy – jinak 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 jako celku nezbytné. Zejména srovnání s právní úpravou 
Španělska je zajímavé a bylo by však vhodné zamyslet se více i nad otázkou 
sjednocování právní úpravy otázek rozpočtové odpovědnosti v rámci EU. 

  
Při ústní obhajobě by se měla diplomantka zaměřit na následující otázky: 

 
1.Jaký vliv má přijetí tzv. fiskální smlouvy na charakter rozpočtové odpovědnosti ve 
státech, které smlouvu podepsaly a těch, které tak neučinily? 

 
2. Mají být sankce při porušení rozpočtové disciplíny a porušení rozpočtové 
odpovědnosti obdobné či rozdílné? 

 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dobře  
 
V Praze dne 26. 8. 2013 
 

Prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 
oponentka diplomové práce 


