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Téma práce 
 
Diplomantka předložila k posouzení diplomovou práci na téma: „Právo veřejné podpory se zaměřením 
na ocelářský průmysl“. Téma, které si autorka zvolila, lze považovat za téma obtížné, neboť jde o 
problematiku, jíž dosud nebyla věnována hlubší pozornost v odborné literatuře. Nadto si autorka 
obecnější téma veřejných podpor ještě zúžila zaměřením na ocelářský průmysl.  
 
 
Cíl práce 
 
Cíl práce autorka vymezuje v úvodní kapitole, když uvádí, že zpracovaný text je zaměřen na jednotlivé 
definiční znaky pojmu veřejné podpory, které ve spojení vystihují, jaká opatření mohou být 
považována za zakázané veřejné podpory. Diplomantka k tomu dodává, že jedním z důvodů pro výběr 
zvoleného tématu práce byla i skutečnost, že problematika veřejných podpor není dosud v odborné 
literatuře ani v závěrečných vysokoškolských pracích dostatečně podchycena.  
 
Lze konstatovat, že takto vymezený cíl práce autorka naplnila a předložila přehledné a ucelené 
pojednání zvolené problematiky. 
 
 
Systematika a struktura práce 
 
Diplomantka rozčlenila práci do pěti kapitol, v nichž postupně vykládá dílčí aspekty veřejných podpor 
a jejich právní regulace. Kladem zvolené systematiky je skutečnost, že zaměření jednotlivých kapitol a 
subkapitol postupuje od obecných výkladů ke specifičtějším a hlubším otázkám.  

Proti systematickému uspořádání práce nemám zásadních připomínek. Text je přehledný, jednotlivé 
kapitoly a subkapitoly na sebe vzájemně logicky navazují.  

 
 
Obsahová úroveň práce 
 
Autorka si ke svému zpracování zvolila velmi specifické téma, které umožňovalo předložit originální a 
v řadě ohledů novátorské pojednání o problematice veřejných podpor. Diplomantka přitom měla 
pouze omezené zdroje dostupné odborné literatury, mohla se tak opřít spíše o judikaturní závěry, a to 
na úrovní národní i evropské. 
 



Mohu konstatovat, že i přes obtížné téma autorka zpracovala zajímavé a komplexní pojednání, jehož 
hlavní zaměření směřuje především k obecnému vymezení veřejných podpor. Oceňuji, že se autorka 
věnovala všem významným aspektům právní regulace veřejných podpor na národní i evropské úrovni. 
 
Výtku si ovšem dovolím učinit k nedodržení zvoleného zaměření práce. Autorka prezentovala, že se 
chce blíže zabývat problematikou veřejných podpor v oblasti ocelářského průmyslu. Tomuto 
specifickému zaměření ovšem nakonec věnovala pouze jedinou, nadto nepříliš rozsáhlou kapitolu.  
 
 
Formální úroveň práce (jazyková a stylistická úroveň)  
 
K formální úrovni práce nemám zásadnějších připomínek. Text je přehledný a čtivý, formulace jsou 
přesné, autorka se vyvarovala rozsáhlejšího výskytu gramatických a pravopisných chyb. Také proti 
citačnímu aparátu nemám zásadnějších výtek.  
 
 
Otázky k ústní obhajobě 
 
U ústní obhajoby by se diplomantka měla podrobněji vyjádřit k vymezení poskytovatelů veřejné 
podpory, a to na úrovni České republiky i Evropské unie. 
 
 
Shrnutí a hodnocení 
 
Na základě provedeného posouzení hodnotím předloženou práci jako kvalitní a naplňující všechny 
náležitosti závěrečných prací studentů magisterského studia. Proto jí hodnotím stupněm velmi dobře a 
doporučuji ji k ústní obhajobě. 
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