
Oponentský posudek disertační práce Ing. Pavly Koťátkové Stránské 

»Návrk modelu rozpočtového urteni dani se zaměřením na obce v tt!ské republiceH 

1/ K rozsahu práce 

Pusu<ovaná disertační práce je předkládána v celkovém rotsahu 173 stran, z čehož na 

vlastni textovou část připadá 166 stran. Součást.í t extové části je celá f ada t<1bulek a grafů. 

Rozsah práce se jeví jako přiměřený vzhledem ke zvolené-mu tP.matu, vytváfl potřebnou 

základnu pro široké spektrum 1koumané problematiky. 

21 K základním cilúm práce 

Obecný dl disertačni pnke je vymezen jako analýza a zhodnocení minulých modelů a 

současného modelu rozpočtového určení daní v Ceské republice dle definovaných kritérií a 

na základě zjištěných výsledků navržení opatření resp. nového modelu, který by zjištěné 

nedostatky eliminoval. Autorka na začátku def inuje tři hypotézy: 

• rozpočtové určení dani zaměřené na obce je svou pod statou výchozím prvkem 

přispívajícím k rozvoji obce, jakož to základní prvek úze mnl samosprávy, tak i 

k rozvoji daného státu; 

• fiskálnf kapacita obcí Ceské republiky je stále nedostačujlcl; 

• současný model rozpočtového určeni dani z~~Yhodl'luje obce s vysokou hodnotou 

katastrální výměry a trvalým bydlištěm podr~ikalelem, resp. osob samostatně 

výdělečně činných . 

cn disertační práce si autorka stan ovila jako velmi náročný, vyíadujíd nejen důkladnou 

znQiost sta1istidých metod a modelu, ale taktéž schopnost výsledky provedených 

statistických analý2 správným způsobem interpretovat. Cíl pova2uji za velmi vhodně zvolený, 

lze říci, že ~e~ení předmětné problematiky prostřednictvím dynamických modelu nebylo 

doposud realizováno. 

3/ K metodologii zprfcovánl: 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o interdisciplinární práci, k dosažení stanoveného 

cíle bylo vedle standardnlch metod vědecké práce využit o i statistického ;~parátu, a to 

v podobě víccrozmčrne r-esresní analýzy, shlukové on"lýzy ~ oyotémové dyn3miky. 

Z metodologického hlediska je třeba vyzdvihnout skutečnost, 7~ využití ~ystémové dynamiky 

pro řešení daného tP.m~tu představuje zcela ojedinělý a originální počin. který umoži\uje 

simulaci a zkoumání dopadu při změně vstupních parametrů. 

4/ K obsahov~ stru ktuře práce: 

Pledlozená práce je klasicky rozčlenhla na teoretickou a praktickou část, což čtenáři 

umožňuje velmi dobře se v daném textu orientovat . Vyzdvihnout je třeba skutečnost. že 

práce obsahuje samostatnou kapitolu .Metody práce", kde kromě základnich metod 

v~decké práce, které autorka použila, podrobně rozebirá i vícerozměrné statistické metod\1 a 

dynamický model, který byl pro řešení práce pou!tt. Pro explikaci bylo vyu2tto i četnýth 



schP.mat. Velmi kladně hodnotím skutečnost, že na str. 166 autorka zcela jasně definuje 

hlavní přínosy disertační práce, které jsou kategorizovány na pflnosy pro vědeckou teorii a 

přínosy pro praxi. 

5/ K aktuálnosti práce: 

Předložená disertační práce je aktuálnl a to vzhledem k současné ekonomické situací 

státu a snaze vlády o změnu v rozpočtovém určení daní a zvýšeni efektivností výběru dani a 

tlakem na vyšší inkaso daní. 

6/ K formálním aspektům práce: 

Formální uspoiádání práce se jeví jako standardní. Přehledu poufité literatury zahrnuje 

knižní monografie, elektronické monografie, statě v odbornýcn periodikách, working papers, 

apod. Spektrum zanrnuté literatury je dostatečné. Autorka čerpala le zanranični literatury a 

taktéž i z široké základny literatury domácí. 

7/ Wstedné hodnoc~!JLgisertační práce: 

z celkového posouzení disertační práte Ing. Pavly Koťátkové Stránské lze odvodit tyto závěry: 

rozsah disertační práce je plíměfený zvoleném u obsahovému zaměření a 

vymezeným cíl~m práce 

S/Závěr: 

prezentovanými poznatkovými výstupy postihuje disertačnl práce ~íroké 

spektrum poznatků o analyzované problematice 

autorka prokázala nejen širokou malost teoretických poznatkú ať již 

v podobě daňové teorie nebo statistických · metod, ale především 

prokázala schopnost tyto teoretické poznatky prakticky aplikovat a u 

výsledků provedených statistických analýz taktéž schopnost tyto výsledky 

správně interpretovat v šir~lm ekonomickém konteKtu 

disertační práce svými výstupy výrazně překračuje běžný ~tandard úrovně 

disertačních prací 

nutno je především vyzdvihnout skutečnost, že autorce se podařilo 

vytvořit dynamický model, u nějž lze zkoumat dopady změn v je11o 

parametrecn tzn., umožňuje odhadnout velikost sdíleného daňovél1o 

přijmu obce 

Posuzovaná disertační pr6ce Ing. Pavly Kotótkové Stránské "Návrh modelu 

rozpočtového určeni daní se zaměřením na obce v Ceské republice" splňuje požadavky na 

tyto práce kladené, a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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