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POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Jméno diplomantky: Jarošová Tereza 

Téma práce: Rozpočtová odpovědnost 

Rozsah práce: 69 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 9. července 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku z oblasti rozpočtového 
práva, a to téma vztahující se k rozpočtové odpovědnosti. Jde o téma aktuální, a to zejména 
v souvislosti s nutností stabilizovat veřejné rozpočty v důsledku finanční a hospodářské krize. 
Aktuálnosti tématu dodává i návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, který však 
jistě v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny nebude přijat (což však neubírá na 
aktuálnosti tématu diplomové práce). Diplomová práce na téma „Rozpočtová odpovědnost“ 
proto může být s ohledem na uvedené přínosná. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 
 
Diplomantkou zvolené téma je tématem, které není v právnické literatuře příliš časté. Proto lze 
ocenit volbu tématu diplomantkou. Téma se dotýká i ekonomie a rozpočtového hospodaření, 
ovšem diplomantka by se na něj měla zaměřit spíše z právního hlediska. Téma vyžaduje 
znalosti teorie rozpočtového práva a rozpočtového hospodaření a rovněž ústavního práva a 
obecné právní teorie. Vstupních údajů pro zpracování diplomové práce mohla mít diplomantka 
dostatek, a to včetně relevantních právních předpisů a internetových zdrojů. Ke zpracování 
tématu je možné využít deskriptivní, analytickou, deduktivní, příp. komparativní, metodu 
přístupu. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá z prohlášení, poděkování, obsahu, úvodu, 
šesti částí, závěru, seznamu zkratek, seznamu použité literatury, resumé (abstraktu) v českém 
a anglickém jazyce a seznamu klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 
 
Po stručném úvodu, ve kterém diplomantka uvádí cíl své diplomové práce („vyhodnotit 
z uvedeného rozboru, zda je přijetí pravidel rozpočtové odpovědnosti potřebné a přínosné a 
jaký by měl být de lege ferenda jejich obsah“) a popisuje její obsah, následuje část věnovaná 
obecně rozpočtové odpovědnosti. Druhá a třetí část diplomové práce je zaměřena na 
rozpočtové právo a rozpočtovou odpovědnost v České republice, čtvrtá a pátá část diplomové 
práce pak na stejnou problematiku ve Španělsku. Šestá část je závěrečnou komparací a 
hodnocením. Určité shrnutí názorů diplomantky ohledně tématu je obsaženo v závěru 
diplomové práce. 
 

4. Vyjádření k práci 
 
V první části se diplomantka zabývá rozpočtovou odpovědností. Za pozitivní považuji uvedení 
vlastní definice rozpočtové odpovědnosti na str. 2 diplomové práce, i když je škoda, že vlastní 
pojednání o vymezení tohoto institutu je stručné. Kladem je uvádění ekonomických teorií a 
hojné používání odkazů na literaturu. Předmětem druhé části diplomové práce je právní 
úprava obecné části rozpočtového práva v České republice. Většinou jde o popis bez chyb 
a nedostatků.  
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Třetí část diplomové práce popisuje jednotlivé návrhy ústavněprávní úpravy rozpočtové 
odpovědnosti v České republice. Domnívám se, že diplomantka se mohla více zaměřit na 
poslední návrh a více ho zhodnotit (uvedeno je pouze hodnocení p. Macha). V bodu 3.2 pak 
chybí celá řada trestných činů vztahujících se k rozpočtovému právu.  
 
Ve čtvrté a páté části diplomové práce se diplomantka zabývá španělskou úpravu 
rozpočtového práva a rozpočtové odpovědnosti. Jde veskrze o popis doplněný o názory ze 
španělské odborné literatury. K těmto částem nemám zásadní připomínky. 
 
Stěžejní částí diplomové práce je šestá část, ve které diplomantka provádí závěrečnou 
komparaci, hodnocení a uvádí návrhy de lege ferenda. Část považuji za velmi zdařilou, její 
jedinou nevýhodou je její stručnost. Například návrhy diplomantky de lege ferenda by 
zasloužily větší zdůvodnění. S řadou z nich se ztotožňuji, ovšem velkým problémem by bylo 
jejich promítnutí do právního textu. 
 
Celkově k diplomové práci je možné uvést, že z diplomové práce je zřejmé, že se diplomantka 
daným tématem podrobně zabývala a orientuje se v dané problematice. Je patrné, že 
diplomantka získala řadu poznatků a zkušeností při svém studijním pobytu ve Španělsku a tyto 
dokázala využít při psaní diplomové práce. S ohledem na zabývání se zahraniční právní úpravou 
považuji diplomovou práci za poměrně zdařilou. Určitým negativem jsou dlouhé popisné 
pasáže, které mohly být stručnější na úkor pasáží hodnotících a obsahujících návrhy de lege 
ferenda. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného diplomantkou se domnívám, 
že práce tento cíl naplnila. Diplomantka vyhodnotila, zda 
je přijetí pravidel rozpočtové odpovědnosti potřebné a 
přínosné a jaký by měl být de lege ferenda jejich obsah. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
„Protokolu o vyhodnocení 
podobnosti závěrečné práce“ 
v systému Theses.cz 

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. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomantka pracovala s odbornou literaturou včetně 
zahraniční, internetovými zdroji, judikaturou a 
příslušnými právními předpisy. Používání citací odpovídá 
normě (pouze chybí ISBN). 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za dostatečnou, i 
když mohla být ještě větší. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako standardní a velmi dobrou. 
Práce neobsahuje grafy, tabulky a přílohy, což však není 
na škodu. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je diplomová práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se objevují minimálně 
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(např. str. 26 „tretným“, str. 60 „pricipu“ nebo str. 64 
„mimořnádné“). Stylistická úroveň je odpovídající. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Při ústní obhajobě by diplomantka měla zodpovědět tyto otázky: 
- Bylo by možné upravit jako jedno z opatření při dosažení určité výše zadlužení zákaz 

zvyšování určitých výdajů, příp. zákaz snižování určitých příjmů? Objevily se takové 
návrhy v posledním návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti? 

- Je diplomantka pro vznik speciálního orgánu s působností v oblasti rozpočtové 
odpovědnosti (např. Národní rozpočtová rada)? 

 

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

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou. 

 
 
V Praze dne 22. srpna 2013 

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

 


