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1. Aktuálnost (novost) tématu  
 

Téma aktuální a v daném srovnání dosud nezpracované. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
 
Zpracování tématu si vyžadovalo znalosti nejen z oblasti českého, ale také slovenského 
finančního práva. V práci je provedena řada srovnání, a to s důrazem na rozpočtové 
souvislosti. Zvolené metody odpovídají tématu práce.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce vychází z pojmového  vymezení státního fondu nejen v českém právním řádu, ale i 
v pojetí evropských mimorozpočtových fondů. Historický vývoj právní úpravy v úvodní části 
práce je organicky spojen s právní úpravou státních fondů ve Slovenské republice a následně 
v České republice. Závěrečné části  práce jsou komparací  jednotlivých  státních fondů, ale  
také je zde zdůrazněn prvek propojení fondů se státním rozpočtem při využití různých podpor, 
dotací apod. Shrnutí hlavních závěrů, vyplývajících z jednotlivých částí práce a návrhy na 
možné řešení problematiky v následujících letech jsou obsahem závěru práce.  

 
4. Vyjádření k práci 
 

Práce je zpracována se znalostí problematiky, věnuje se jednotlivým státním fondům a 
problémům, které se na úseku finančního práva objevují.  Rigorozant  klade ve své práci 
důraz zejména na právní otázky zkoumané problematiky spojené s fungováním státních fondů 
na Slovensku a v České republice.  V práci provádí řadu srovnání a uvádí svoje názory na 
rozebírané otázky. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Práce byla zpracována rigorozantem samostatně. 
Rigorozant využil také možnost konzultace některých 
částí práce s konzultantem práce. Práce byla  zhodnocena 
systémem Theses.cz s tím, že nebyla vykázána shoda s 
jiným dokumentem ( maximální shoda nepřesáhla 5%). 
 

Logická stavba práce Práce vychází od obecného vymezení pojmů a 
přechází ke konkrétním otázkám a jejich řešení.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury)  

Autor pracoval s českou a slovenskou literaturou, 
knižní a časopiseckou, využil také internetové 
zdroje. Vše v práci řádně cituje. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

V práci je zhodnocena předchozí právní úprava, 
rozebrána platná právní úprava a  naznačeny 



možnosti dalších změn na daném úseku. Autor 
analyzuje jednotlivá ustanovení platných zákonů a 
vyvozuje závěry, které opírá o poznatky z aplikace 
právní úpravy obou států. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Grafická úprava práce je na dobré úrovni, text není  
doplněn grafickými prvky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň je  dobrá. 
 
 
 

6. Připomínky a otázky k obhajobě 
 
Bylo by  - dle  názoru rigorozanta – možné a vhodné vytvořit nějaký státní fond společný pro 
Českou i Slovenskou republiku? Na jaké hlavní právní problémy by tento přístup mohl 
narazit?  

 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě 
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