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Cílem práce je analyzovat míru fiskální decentralizace v zemích pomocí 

vybraných ukazatelů a stupně modelování vlivu na fiskální rovnováhu.  
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náročnost tématu na 
úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti X   

praktické zkušenosti X   
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zpracování 
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kriteria hodnocení práce 
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nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu  X X  
logická stavba práce     
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, matematických, statistických 

a jiných metod, komparací apod. 
ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
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využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 
ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
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obsah a relevantnost příloh v textu či 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor při zpracování diplomové práce nepracoval systematicky. Jeho zájem byl očividný až 

ke konci letního semestru 2016. 

Práce má standardní strukturu. Je vypracovaná v rozsahu 59 s. textu a 2 s. příloh.  

Za přínos autora považuji návrh a realizaci modelu fiskální decentralizace. Na základě citace 

literatury použil Wardovu metodu. 

Dosažené výsledky k návrhu modelu jsou prezentovány v tabulkách a grafech. 

V Závěru uvedené pasáže měly být více odkazovány na literaturu, tabulky, grafy a dosažené 

výsledky. 



Seznam použité literatury považuji za dostatečný a kladně hodnotím počet cizojazyčné 

literatury. 

Připomínka k textové části se týká některých neobratných konstrukcí, např. s. 172-3 atd. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Jaký vztah má Vaše 3. kapitola k návrhu modelu? 

2. Je podle Vás dostatečné shlukování podle 3 atributů? 

3. V práci uvádíte, že literatura citovaná v práci doporučuje použít pro tento typ 

problému  Wardovu metodu. Je Vám známa i jiná literatura, které doporučuje jiné 

řešení?  

 

 

Práce    je    doporučena k obhajobě.  
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