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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Předložená diplomová práce se zabývá velmi diskutovaným tématem zadluženosti územních 

samospráv. Téma se stává velice citlivým předmětem diskuze zejména v případě, kdy 

zadluženost dosáhne hodnoty, za kterou se dluh stává obtížně udržitelný. V minulosti jsme 

byli svědky mnoha kauz, kdy se otázka zadluženosti obcí medializovala a Ministerstvo financí 

následně začalo měnit přístup k hodnocení udržitelné výše zadlužení. 

Práce si vytkla poměrně ambiciózní cíl (resp. cíle). Z hlediska zpracování by stálo zvážit, zda 

nesnížit počet cílů práce. Omezenost rozsahu práce totiž jen obtížně dovoluje se plně všem 

cílům detailně věnovat. Autorka zpracovala velké množství dat finanční a ekonomické 

povahy. Protože otázka zadlužení obcí se dotýká také života (resp. kvality života) v dané obci, 

stojí za zvážení, zda nedoplnit práci také o kvalitativní výzkum. Autorka práce využila 

rozhovorů a v práci uvádí také několik případových studií.  



Po formální stránce by bylo dobré věnovat pozornost stylistice. Např. z některých vět není 

zřejmé, co bude dále autorka zpracovávat. Jako příklad lze uvést s. 30 „Tato podkapitola bude 

zaměřena na počet obyvatel v obcích s dluhem.“ Kapitola však hodnotí zadluženost 

přepočtenou na obyvatele. Také názvy některých kapitol příliš nevypovídají o obsahu dané 

kapitoly. 

 

Otázky do diskuze: 

Práce zkoumá také systém poskytování dotací obcí ve vztahu k jejich zadluženosti. Na s. 37 

autorka konstatuje, že pozornost musí být věnována především kapitálovým investičním 

dotacím z důvodu jejich zhodnocování. Jakých investic se toto tvrzení dotýká, pokud 

uvážíme, že mnoho projektů je zaměřeno na místní infrastrukturu, příp. objekty spíše 

neziskového charakteru? Může se obec také snažit o získání dotací na „měkké“ projekty? 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 
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