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Posudek vedoucí práce: 

 

Diplomant si vybral pro svoji závěrečnou práci zajímavé a atraktivní téma, které je na katedře 

zřídka vybírané. Svoji pozornost zaměřil na nadnárodní rozpočet. Jde o práci v rámci finančního 

práva, a to jeho zvláštní fiskální části.  

 Předložená diplomová práce vychází z dostupných zdrojů, literatury, pramenů a judikátů.  

Cíl práce, který se autorovi podařilo splnit, byla deskripce historického vývoje, analýza 

rozpočtového procesu a jeho vymezení. Závěr na konci práce koresponduje s vytčenými cíli.  

Práce je teoretického charakteru. 

Po obsahové stránce je práce rozdělena do osmi částí. Nejdříve se diplomant věnuje právnímu 

postavení rozpočtového práva a veřejnému rozpočtu. Poté se zabývá rozpočtem Evropské unie a jeho 

historickým vývojem. Třetí a čtvrtá kapitola je věnována zásadám evropského rozpočtu víceletému 

finančnímu rámci Evropské unie. Dále diplomant rozebírá rozpočtový proces, příjmy a výdaje 

Evropské unie a kontrole rozpočtu. V závěru diplomant pojednává o financování a budoucnosti 

Evropské unie. Ve své práci se diplomant vyjadřuje jasně a výstižně. Dospívá v rámci kapitol k 

závěrům. Předložená diplomová práce přináší nový pohled na zadaný problém, nikoliv systematickou 

analýzu. Obsahově hodnotím práci jako kvalitně zpracovanou. 

Po formální stránce je práce vybavena odpovídajícím poznámkovým aparátem (114 odkazů), 

seznamem pramenů a literatury a cizojazyčným resumé v anglickém jazyce a seznamem zkratek. 

V textu je jednotná grafická úprava.  

Lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje formální požadavky.  

Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.  

Celkově po obsahové i formální stránce diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento 

typ závěrečné práce, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Při následné obhajobě by se autor měl zaměřit na tyto okruhy: 

1) Veřejný rozpočet  

2) Struktura rozpočtu Evropské unie 

3) Rozpočet Evropské unie de lege ferenda 

 

V Plzni dne 12. června 2020     JUDr. Petra Smržová, Ph.D. 


