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1.

PoSUDEK oPoNENTA D|PLoMovÉ pnÁcr

AktuáInost (novost) tématu

Diplomant s i  jako téma své dip|omové práce vybraI prob|ematiku rozpočtového práva se
zaměřením na státníd|uhy a možnost i jej ich řešení. Vzh|edem k aktuá|nímu vývoj i  v rozpočtové
ob|ast i  zejména zemí Evropské unie považuji  toto téma za vhodné ke zpracování v dip|omové
oráci .

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

Toto téma předpok|ádá znaIost i  f inančního, rozpočtového práva, aIe také znaIost i  přísIušné
právní úpravy Evropské unie i  obecných otázek unijní normotvorby, z uni jního hIediska jsou
přínosné i j isté poIitoIogické znaIost i .
K tématu je pubIikováno reIat ivně veIké množství českých i  zahraničních pubIikací, nicméně
nikoIi  veIká část z nich má charakter odborných pubIikací, ostatní zdroje informací
(zejm. webové) jsou dobře dostupné. Vstupní údaje jsou tedy vceIku dobře dosažite|né.
Dip|omant správně v úvodu své práce vymezuje cí|e své dip|omové práce a předpok|ádaný
obsah své práce. Bohuže| však nezmiňuje vědecké metody práce, které hod|á př i  zpracování
své dip|omové práce použít.

Formální a systematické členění práce

V|astní práce svým rozsahem sp|ňuje požadavky na rozsah dip|omové práce, když má 50 stran
v|astního textu psaného poměrně hustě.
Z h|ediska vnit řní systematiky se práce č|ení mimo úvodu a závěru, které dip|omant nečís|uje,
do 4 h|avních kapito|. Názvy kapito| této práce jsou nás|edující; 1) Zák|adní otázky státního
d|uhu a přístupy k jeho řízení; 2| SmIuvní řešení; 3) Formá|ní státní bankrot;
4) RestrukturaIizace řeckého státního dIuhu. Tuto strukturu práce považuji  za vyhovující,
mys|ím si a|e, že název kapito|y 2)je dost i  stručný, mě| by být vhodněj i  zvo|en.
Práce je dop|něna českým a ang|ickým resumé a seznamem k|íčových s|ov, seznamem
použitých zkratek a seznamem použité | iteratury a ostatních druhů zdrojů informací.

Vyjádření k práci

Práci  jako ceIek hodnotím veImi pozit ivně, dipIomant se zaměřiI na veImi specif ickou
prob|ematiku, což považuji  za vhodné. To mu umožni|o vce|ku h|ubokou ana|ýzu, která pod|e
by mého názoru moh|a být ještě z|epšena v oblast i  ochrany a obrany soukromých investorů
prot i  krokům států, které je krátí na jej ich právech.
V práci se nacházejí velmi zajímavé postřehy a názory dip|omanta' Tematická výj imečnost této
dip|omové práce mu dává dostatečný prostor pro nové komentáře nebo závěry. Je znát, že se
dipIomant seznámiI se zahraničními názory, na tuto probIematiku a často s nimi také ve své
práci pracuje. Škoda jen, že nevyh|edaI vyšší počet odborných knižních dě| na toto téma.
Některou zajímavou prob|ematiku této oblast i ,  se kterou bych mohI po|emizovat, jsem
vypíchnuI do níže uvedených otázek vhodných k diskuzi během obhajoby práce.
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5 . Kritéria hodnocení práce

Splnění cí|e práce Dip|omant ve své práci dosahuje cí|ů, které si v úvodu
vymezi l .

Samostatnost př i  zpracování
tématu včetně zhodnocení

,,Protoko|u o vyhodnocení
podobnost i  závěrečné práce,,
v systému Theses.cz

Toto téma bývá zpracováváno veImi ojedině|e,
dipIomant k němu př istupuje zajímavým způsobem,
př inášíve své práci zajímavé postřehy, názory a závěry.
Systémem Theses.cz neby| naIezen dokument, který
by vykazovaI shodnost s předk|ádanou prací, t j .  počet
na|ezených podobných dokumentů je tedy nula.

Logická stavba práce Systematika práce je vyhovující.
Práce s Iiteraturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

DipIomant využiI ce|ou řadu zdrojů informací,
a to i  zahraničních, nicméně povětšinou se nejedná
o knižní zdroje - ty však jsou také dostupné.
DipIomantova forma citací sp|ňuje k|adené formá|ní
požadavky.

H|oubka provedené ana|ýzy (ve
vztahu k tématu)

H|oubka provedené ana|ýzy je dostačující, dip|omant se
drží své úzce vymezené prob|ematiky'  Prostor
pro z|epšení vidím v h|ubší ana|ýze právních prostředků
obrany investorů prot i  restrukturaIizacím a da|šímu
nak|ádání se státními dIuhv.

Uprava práce (text, grafy,
tabulky)

Formá|ní úprava práce je velmi dobrá, nemám k ní
podstatnějších př i  pom ínek'

Jazyková a sty|istická úroveň Jazyková i  sty| ist ická úroveň je vce|ku dobrá, práce je
prosta podstatnějších jazykových chyb, avšak mimo
chyb v interpunkci,  kterých je v ní vyšší počet (např. str.
6, 4. řádek; poslední dva řádky na str. 1'1'; 1]. řádek na
s t r .  12;12.  ř ádek  na s t r .  15;  8 .  ř ádek  na s t r .  18  a td . ) .
Dá|e se jedná spíše o přek|epy (např. , ,nashází., na str.
10;,,obchodněnprávní,, na str.  40).

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jak dip|omant hodnotí možnost odkupování státních dIuhopisů č|enských států ve f inančních
problémech Evropskou centrá|níbankou, a to zejména s oh|edem na |egis|at ivu EU? (str.  39)
Jak by podIe názoru dipIomanta mě|a v ideálním případě vypadat pr ior i ta pohIedávek
v inso|venčním mechanismu dIužníků - suverénních států? (str.  47)
Jaké jsou možnost i  ochrany a obrany soukromých investorů v případě postupu jej ich d|užníků -

států provádějících restrukturaIizace a podobné nak|ádání se státními dIuhy?

6.

1 )

2 )

3)

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Tuto práci doporučuji  k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň Za podmínky kvaIi f ikovaných odpovědí dip|omanta

během obhajoby navrhuj i  hodnocení stupněm
výborně,jinak stupněm velmi dobře.

JUĎ(' Michae| Kohajda, Ph.D'
oponent dipIomové práce

V Praze dne 4.5.2013
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