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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Aktuálnost tématu: Vysoce aktuální / Nadstandardně aktuální / Dostatečně aktuální / 

Neaktuální 

 

Novost tématu (v kontextu zpracovaných témat diplomových prací na PF UK): Zcela nové / 

Relativně nové / Dosud plně nezpracované / Dostatečně zpracované 

 

 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Náročnost tématu z hlediska úrovně teoretických znalostí vyžadovaných pro zpracování 

tématu: Vyšší / Standardní / Nižší 

 

Náročnost tématu z hlediska rozsahu dostupných zdrojů (rozsahu právní úpravy, doktrinálního 

zpracování, aplikovatelné judikatury): Vyšší / Standardní / Nižší 

 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

 

A.  Splnění cíle práce 

Stanovení cíle práce: Provedeno řádně / Provedeno nikoliv řádně / Neprovedeno 

 

Splnění cíle práce: Cíl řádně splněn / Cíl spíše splněn / Cíl spíše nesplněn / Cíl nesplněn 

nebo vůbec nestanoven 

 

 

B.  Samostatnost při zpracování tématu 

Tvůrčí uchopení tématu (individualita zpracování): Ano / Spíše ano / Spíše ne / Ne 

 

Závislost na použitých pramenech: Ne / Ano (odůvodnění: …) 

 

 

C.  Logická stavba práce 

Systematika práce: Vhodně zvolena / Zvolena spíše vhodně s těmito výhradami: 1/ 

Vhodnější by bylo od samého počátku zkoumat jednotlivé aspekty tématu pod zorným úhlem 

zvoleného odvětví. Většina textu řeší právní úpravu veřejných podpor obecně, samotnému 

tématu bylo věnováno 6 stran. V dané kapitole pak bylo opakovaně jen odkazováno na 

dosavadní obecné výklady. Kvalitě texty by proto prospělo plné propojení obecné a zvláštní 



části. 2/ Dílčí poznámka – Pojem podniku (kapitola 3.2.1) by bylo vhodné rozebrat dříve, 

určitě před rozborem sub-varianty „podniku veřejného“ (kapitola 3.1.3)  / Zvolena nevhodně 

(odůvodnění: ….) 

 

Dodržení zvolené systematiky: Ano / Ano s těmito výhradami: … / Ne (odůvodnění: ….) 

 

 

D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

Reprezentativnost zdrojů: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Aktuálnost zdrojů: Ano / Dostatečná s těmito výhradami: … / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Primární zdroje využity: Dostatečně / Nedostatečně (odůvodnění: …) 

Oceňuji rozsáhlé využití judikatury. 

 

Zahraniční zdroje využity: Ano (anglické prameny) / Ne 

 

Dodržení zásad odborné práce se zdroji: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

 

E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Téma zpracováno nikoliv deskriptivně: Ano / Převážně ano / Převážně ne / Ne 

 

Dostatečná analýza problematických otázek: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

V tomto směru je třeba konstatovat, že práce je spíše syntetickým (byť zdařilým) dílem 

v daném oboru. Autorka shrnuje a systematizuje dosavadní poznatky a judikaturu, detailnější 

analýza dílčích právních otázek však spíše absentuje. 

 

Úplnost zpracování tématu: Ano / Ne (odůvodnění: …) 

 

Zhodnocení tématu: Řádné / Dostatečné s těmito výhradami: … / Nedostatečné (odůvodnění: 

…) 

 

Komparace s jinou právní úpravou: Ano / Ne (S ohledem na zvolené téma to však nelze 

považovat za vadu, když i národní úpravy jiných členských států budou silně poplatné základu 

spočívajícímu v evropské regulaci, a naopak u jiných států nelze plnohodnotnou obdobu 

příslušné regulace očekávat).  

 

 

F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Formální podoba textu: Bez výhrad / S těmito výhradami: … 

 

Formální podoba poznámek pod čarou a seznamu literatury: Bez výhrad / S těmito 

výhradami: … 

 

Grafy a tabulky: Ano / Ne 

Jejich případný význam pro kvalitu zpracování tématu: Vyšší / Běžný / Nižší 

 



G.  Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková úroveň textu (z hlediska užívání odborné terminologie): Standardní / Dostatečná 

s těmito výhradami: …. / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Stylistická úroveň textu (čtivost, přehlednost): Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: 

… / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

Gramatická úroveň textu: Standardní / Dostatečná s těmito výhradami: Na některých 

místech autorka užívá obraty minimálně nešťastné z hlediska jazyka českého (někdy možná 

v důsledku necitlivého překladu z anglického textu) – například „Hospodářská krize 

propuknutá“ (s. 1), „aby bylo předejito případnému snižování“ (s. 2), „práce bude 

pojednávat o odborném posouzení“ (s. 3). Dále pak užívání slova „vyčítat“ ve smyslu 

„vypočítávat“ (viz s. 5,  41). / Nedostatečná (odůvodnění: …) 

 

 

4.  Případné další vyjádření k práci: 

--- 

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Co diplomantka obecně soudí o podstatě regulace veřejných podpor (přesněji o jejich dílčích 

restrikcích ze strany EU) a o jejích obecných přínosech a negativech? Na s. 2 ostatně zmiňuje 

silnou konkurenci ze strany Číny (a potenciálně Velké Británie), jež se zakládá mimo jiné na 

(budoucí) absenci těchto restrikcí. 

 

Projevuje se na regulaci veřejných podpor v daném sektoru skutečnost, že právě ocelářství 

patří mezi historicky nejstarší odvětví regulovaná evropským právem? 

 

Jaké konkrétní české subjekty mohou být posouzeny jako poskytovatelé veřejné podpory 

(kromě ČR, krajů a obcí)? 

 

 

6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Doporučuji práci k obhajobě, neboť splňuje předepsané předpoklady a s ohledem na výše 

uvedené jí předběžně navrhuji klasifikovat stupněm výborně až velmi dobře v závislosti na 

úrovni obhajoby. 

 

 

 

V Praze dne 24. 1. 2018 

 

             JUDr. Daniel Patěk, Ph. D. 

              vedoucí diplomové práce 

 


