Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomických věd

Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno diplomanta
Téma práce
Cíl práce

Vedoucí diplomové práce
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Analýza zadluženosti ve vybraném kraji
Cílem práce je analýza jednotlivých zadlužených obcí ve vybraném kraji
pomocí dvou metod, a to ukazatele dluhové služby a monitoringem dluhu
obcí SIMU 2008. Dále bude provedeno zhodnocení aplikovaných metod.
Součástí řešení budou navrženy možné způsoby regulace obecního
zadlužení (např. nepřímé nástroje preventivního charakteru).
Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autorka si pro svou diplomovou práci zvolila téma analýzy zadluženosti obcí
Pardubického kraje v období let 2010-2013. Jedná se o vysoce aktuální problematiku, s níž se
v České republice potýká řada obcí.
Diplomovou práci autorka započala kapitolou zaměřenou na charakteristiku územní
samosprávy, vymezení obce, její působnosti a hospodaření.
Následující kapitola je již zaměřena na vymezení teoretických východisek samotné
zadluženosti obcí a nástrojů její možné regulace.

Třetí část práce je již věnována samotné analýze zadluženosti ve vybraném souboru
obcí Pardubického kraje. Za účelem zhodnocení zadluženosti obcí je využit ukazatel dluhové
služby a monitoring obcí SIMU 2008. V textu postrádám odůvodnění kritéria pro výběr
zvoleného souboru obcí. Provedená analýza je v závěru práce doplněna návrhy autorky na
řešení problematiky zadluženosti jednotlivých obcí.
V analytické části práce postrádám hlubší komentář o využití nástrojů regulace
zadluženosti u jednotlivých obcí. Z textu diplomové práce není zřejmé, zda jednotlivé obce
využívají některý z nástrojů omezujících zadluženost, jež jsou autorkou uvedeny v kapitole 2.
Rovněž tak návrhy a doporučení autorky práce by v závěru diplomové práce zasluhovaly větší
pozornost.
Studentka pracovala v průběhu zpracování diplomové práce samostatně a látku
průběžně konzultovala s vedoucím práce.
Na základě výše uvedeného hodnocení práce diplomovou práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře.
V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy:
1) Jaká pro a proti lze zmínit při hledání odpovědi na otázku, zda se má stát zabývat
zadlužeností územně samosprávných celků?
2) Krátce pohovořte o nástrojích regulace zadluženosti, které Vámi zvolené obce
Pardubického kraje využívají za účelem regulace zadluženosti. Jaká je podle Vámi
provedené analýzy účinnost těchto nástrojů ve zmíněných obcích?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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