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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Lukáš Kůžel 
Téma práce: Státní dluh a jeho právní režim  
Rozsah práce: 63 stran (z toho 51 stran, resp. 110 591 znaků vlastního textu) 
Datum odevzdání práce: 3. 4. 2013 
 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Diplomant si jako téma své diplomové práce zvolil problematiku vysoce aktuální a 
v tuzemsku dosud komplexně nezpracovanou. Jedná se o oblast tzv. suverénního 
dluhu, která po právní stránce představuje dosud ne zcela probádané teritorium. Ve 
světle nedávných událostí v některých členských státech EU i v budoucnu očekávaným 
problémům se splácením státního dluhu celé řady zemí nejen evropského kontinentu 
se diplomantova volba tohoto individuálního tématu jeví jako velmi vhodná a 
chvályhodná. 
 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 
použité metody 
 
Diplomantem zvolené téma je tématem multioborovým, které zasahuje do více 
právních odvětví (právo finanční, ústavní, správní, občanské, atd.) ale také obvykle do 
více než jednoho právního řádu. Neopomenutelným základem pro odpovědné 
zkoumání předmětného tématu je rovněž znalost mezinárodního práva veřejného a 
ovšemže také obeznámenost s celou řadou ekonomických postulátů i finančních a 
technických postupů. To vše diplomant v předložené práci dostatečnou mírou 
osvědčuje. Z použitých metod dominuje v předložené práci metoda syntetická a 
deskriptivní, přítomna je však rovněž metoda analytická.  

 
 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Z formálního hlediska se diplomová práce skládá – vedle úvodu a závěru, jakož i 
obligatorních formálních částí (čestné prohlášení, obsah, seznam použitých zkratek, 
seznam použité literatury a dalších pramenů, abstrakt v češtině a angličtině, jakož i 
přehled klíčových slov v obou těchto jazycích) – celkem ze čtyř stěžejních kapitol, dále 
dělených podle potřeby na menší úseky podle desetinného systému. V těchto 
kapitolách se diplomant postupně zabývá základními otázkami státního dluhu a 
přístupy k jeho řízení, smluvním řešením platební neschopnosti, právním rámcem 
formálního státního bankrotu a v poslední kapitole pak nedávnou zkušeností 
z restrukturalizace řeckého státního dluhu.  

 
 
4. Vyjád ření k práci 

 
V předložené diplomové práci diplomant poměrně úspěšně postihuje některé základní 
otázky zvoleného tématu. Práce – vzhledem k omezení rozsahu typickému pro tento 
druh kvalifikačních prací – nechává celou řadu úvah tématu se přímo či nepřímo 
dotýkajících nepříliš rozvinutých a bylo by záslužné, kdyby se jim diplomant mohl 
věnovat ve své navazující vědecké práci. Předložená diplomová práce je vypracována 
přehledně, je čtivá a i když většinou neprezentuje žádné revolučně nové aspekty 
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zkoumané problematiky ani její hlubší analýzu, lze ji považovat s ohledem na daný typ 
kvalifikační práce za poměrně zdařilé přehledové dílo. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Stanovený cíl předložená diplomová práce 

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

Diplomant samostatně identifikoval relevantní 
právní i ekonomické aspekty a problémy, jakož i 
potřebné prameny dotýkající se zvoleného tématu 
diplomové práce. S uspokojivou mírou 
samostatnosti také formuloval některé své vlastní 
závěry. Protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce nevykázal žádnou podobnost 
s jinými texty. 

Logická stavba práce Diplomová práce je z hlediska systematického 
vhodně logicky a ústrojně členěna. Snad jen 
kapitola 3. působí v kontextu celé práce poněkud 
poddimenzovaně a měla být diplomantem více 
rozpracována. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Diplomant pracoval s pestře sestaveným okruhem 
pramenů včetně literatury právního i jiného 
zaměření a zdrojů internetových. Hojně až 
dominantně zastoupeny jsou prameny cizojazyčné 
a zahraniční, což plně odpovídá zaměření tématu 
práce a způsobu jejího zpracování. Na použité 
prameny diplomant řádně odkazuje v dostatečně 
dimenzovaném poznámkovém aparátu své práce. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantem podaná analýza zvoleného tématu je 
dostatečná pro kvalifikační práci daného typu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava předložené práce je dobrá. Diplomant ve 
své práci nevyužívá žádné grafy ani tabulky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň předložené práce je 
velmi dobrá. Snad jen u některých technických 
anglických výrazů mohl diplomant vyvinout větší 
úsilí při hledání českého ekvivalentu a neuchýlit se 
tak snadno a rychle k jejich přepisování 
v uvozovkách v českém textu. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
• Mohl by se diplomant zamyslet nad vhodným českým ekvivalentem (pro odborný 

právní text) jím tak často používaných anglických termínů „holdout“ a „bailout“? 
 

• Mohl by diplomant jako rozvinutí své až příliš stručné kapitoly 3. předložené práce 
uvést svůj názor na právní postup neuspokojeného věřitele z nesplácených státních 
dluhopisů, pokud by nebylo přikročeno k žádnému specifickému restrukturalizačnímu 
programu? Dává např. český právní řád takovému věřiteli dostatečné právní nástroje 
na vymáhání své pohledávky proti suverénnímu dlužníkovi? 
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Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

Navržený k lasifika ční stupe ň Diplomovou práci hodnotím jako velmi dobrou 
až výbornou. 

 
 
 
V Praze dne 6. 5. 2013 

 
________________________________ 

JUDr. Petr Kotáb 
Katedra finančního práva a finanční vědy 

PFUK 


