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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Jde o téma stále aktuální – dotýká se širokého okruhu otázek, neboť problematika 
spojená s fondy -ať státními či jinými – patří mezi otázky spojené s problematikou 
veřejných rozpočtů a  není z právního pohledu až příliš teoreticky rozpracována. 

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

použité metody 
 

Zpracování tématu si vyžadovalo nejen základní znalosti z oblasti finančního práva, ale 
také vytvoření vlastního přístupu k orientaci v široké oblasti souvisejících oblastí práva. 
Zvolené metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce vychází z charakteristiky členění a charakteristiky fondů, kdy je k členění fondů  
využito hledisko území, na kterém fondy působí – stát, územní samosprávné celky a 
Evropská unie. Druhá část práce řeší problematiku státních fondů v ČR, kdy se 
porovnávají principy, které ovládají jednotlivé české státní fondy a ve třetí části se 
autorka zaměřila na fungování jednoho ze státních fondů a sice Státního fondu 
dopravní infrastruktury. V závěru je zařazeno zhodnocení platné právní úpravy na 
daném úseku. 
 

4. Vyjád ření k práci 
 

Práce je zpracována přehledně, diplomantka zkoumanou problematiku rozebírá z 
pohledu platné právní úpravy, připojuje vlastní názory. Grafické prvky nejsou v práci  
zařazeny. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
 

Samostatnost při 
zpracování tématu 

Práce byla zpracována diplomantkou samostatně, její části  
byly konzultovány s vedoucí práce. Práce byla též 
zhodnocena podle ustanovení čl. 7 odst. 7 Opatření 
děkana č. 7/2010 systémem Theses.cz s tím, že nalezená 
shoda je menší než 5% a týká se právních textů či 
dokumentů, které jsou v práci řádně citovány. 
 

Logická stavba práce Výklad postupuje od obecného ke konkrétnímu, v práci 
diplomantka přehledně analyzuje platnou právní úpravu  
zvoleného úseku práva.  
 

Práce s literaturou 
(využití cizojazyčné 
literatury) včetně citací  

Diplomantka pracovala převážně s českou a slovenskou 
knižní produkcí, která je však ke zvolenému tématu dosti 
omezená. Cizojazyčné prameny, kromě právních norem, 



nejsou v práci využity. Využití zahraničních, zdrojů, pro 
srovnání s českou právní úpravou, by kvalitu práce zvýšilo. 
V práci jsou citovány zdroje elektronické, využití judikatury 
je jen – vzhledem k tématu - velmi omezené. Uvedené 
zdroje jsou citovány v souladu s normou. 
 

Hloubka provedené 
analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V práci jde převážně o výklad platné právní úpravy, který je 
doplněn o analýzu některých právních otázek 
charakteristických pro tento úsek práva .Diplomantka na 
řadě míst připojuje vlastní hodnocení, které vychází z jejích 
praktických poznatků. 
 

Úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

Práce je přehledná, dobře členěná. 

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.  

 
6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
Otázky k diskusi pro ústní obhajobu:  

 
1. Je existence státních fondů přínosem pro rozpočtové hospodaření státu nebo spíše 
omezujícím prvkem v  jeho rozhodovacím procesu ohledně veřejných financí? 
 
2. Mají mít územní samosprávné celky možnost tvořit si libovolné fondy nebo je třeba na 
této úrovni zákonem vymezený okruh fondů? 

 
 
 

Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifika ční stupe ň Výborně až velmi dobře 
 
 
V Praze dne 10. prosince 2015 
 

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


