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Téma práce Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán – platí to také o dluhu obcí?  

Cíl práce Je rozhodnout zda je dluh obcí závažným jevem pro veřejné 

finance, stanovení základních ukazatelů pro bezpečné zadlužení 

a stanovit zda by měla mít obec možnost zbankrotovat. 

Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Romana Provazníková, Ph. D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

odpovídající   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 

stupeň splnění cíle práce  x   

samostatnost při zpracování 

tématu 

 x   

logická stavba práce odpovídá    

práce s českou literaturou 

včetně citací 

odpovídající    

práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 

   x 

adekvátnost použitých metod  odpovídající   

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 

odpovídající    

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: 

Autorka při zpracování práce spolupracovala s paní Ing. Kameníčkovou, analytičkou Czech 

Credit Bureau, a.s., která byla odborným konzultantem práce. Díky tomu měla autorka 

k dispozici poměrně široký datový aparát a rovněž jí bylo umožněno zúčastnit se Dnu malých 

obcí, na němž byl věnován prostor zadluženosti obcí.  

Diplomantka k zpracování práce přistupovala zodpovědně, je však třeba říci, že ji ještě chybí 

určitá odborná erudice, což se odrazilo v některých konstatacích v DP. Rovněž stylisticky 

autorka inklinovala k ležérnějšímu či novinovému stylu vyjadřování.  

1. V kapitole, která je věnovaná možnosti snižování zadlužení se autorka zmiňuje o místních 

poplatcích. Uvádí zde jejich výnos u tří obcí (Desná, Javorník, Karle). Mohla by vysvětlit, 

z jakého důvodu si zvolila tyto konkrétní obce? 

2. Jak se autorka dívá na současnou situaci, kdy velmi nízké úrokové sazby z půjček 

v podstatě vybízejí k tomu, aby si obce na svoje projekty půjčovaly?    

 

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

 

 

 

Navržený klasifikační stupeň: 

velmi dobře  

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: 
Jméno, tituly: Romana Provazníková, doc., Ing. Ph.D.,                    Podpis: 

 

V Pardubicích dne 27. 5. 2016 


