
Oponentský posudek k bakalářské práci „Veřejný dluh České republiky jako veřejně politický 

problém“

(vypracovala Věra – Karin Brázová, 10. 6. 2012)

Tématem práce je veřejný dluh ČR, který autor definuje jako veřejně-politický problém. V první části 

práce jsou vymezeny pojmy a uvedeny teoretické koncepty, ve druhé pak dochází k vlastnímu 

definování veřejného dluhu jako problému. Autor zde argumentuje, že se jedná o veřejně-politický 

problém, přičemž toto tvrzení dokládá i percepcí ze strany různých aktérů – vlády, občany, některými 

experty i vybranými politickými stranami. Ve třetí části se autor věnuje analýze veřejného dluhu –

jeho vývoji v čase, včetně vývoje a proporce jeho jednotlivých složek od roku 1993 až po současnost.

V závěrečné pasáži pak jsou formulována doporučení pro řešení problému, která autor spatřuje 

v daňové reformě na straně příjmů a v důchodové reformě na straně výdajů veřejného rozpočtu.

Autor je seznámen s hlavními teoretickými přístupy, včetně teorie veřejné volby. Autor rovněž v práci 

využívá relevantní literaturu, týkající se definování veřejně-politických problémů, a to českou i 

zahraniční. Kapitolu Vývoj veřejného dluhu ČR lze považovat za zdařilou a do značné míry i jedinou 

skutečně přínosnou z celé práce. Za pozitivum lze považovat, že kromě dopadů na rozpočtovou a 

fiskální politiku u státních dluhopisů autor uvažuje i jejich redistribuční účinky, kdy „stát vydává 

nominálně vysoké dluhopisy, které si nemůže běžná domácnost dovolit, dluhopisy tak odkupují 

bohaté soukromé subjekty, které ještě více zbohatnou“ (str. 21). Jakkoliv je toto tvrzení pravdivé, 

bylo by vhodné jej doplnit úvahou o dluhopisech s nízkou nominální hodnotou, určených právě 

občanům, které rovněž představují jednu část ze stávajících strategií vlády.

Hlavním cílem práce, který si autor předsevzal, je návrh východisek z uvedeného problému. Tohoto 

cíle pak práce skutečně dosahuje, nicméně nutno podotknout, že pouze na velké úrovni obecnosti. 

Práce dospívá k věcně správnému, avšak velice obecnému dílčímu závěru, že „jedinou možností, 

která může systémově a dlouhodobě stabilizovat veřejné finance, je prostřednictvím veřejných 

rozpočtů“ (str. 48). Závěr práce pak lze z hlediska ekonomických teorií považovat za triviální: „Státní 

rozpočet potřebuje udělat taková opatření, kdy by jeho příjmy pokryly výdaje. Tento stav lze docílit 

zvýšením příjmů nebo snížením výdajů, případně kombinací obou.“ (s. 52) Nehledě na to, že zde 

absentuje alespoň úvaha o prosaditelnosti takovýchto opatření a pohledech rozhodujících aktérů.

Nicméně celkově lze říci, že autor na závěr práce dospívá ke vcelku funkčnímu vymezení problému, se 

kterým by mohl při hledání konkrétních řešení dále pracovat. 

Práce celkově nepřináší nic nového, a to ani jak pokud jde o závěr, ani pokud jde např. o analýzu 

podílu jednotlivých subsektorů na veřejném dluhu. Autor zde dospívá k všeobecně vcelku známému 

závěru, že „státní dluh je naprosto dominantní složkou subsektoru ústředních vládní (sic) institucí…“ 

(str. 41). Lze tvrdit, že v ČR, jakožto relativně centralizované zemi, není výše uvedené zjištění příliš 

velkým překvapením (uvažovány zde byly tři subsektory: ústřední vládní instituce, místní vládní 

instituce a fondy sociálního zabezpečení, zahrnující zdravotní pojišťovny (str. 20)).

Pokud jde o navrhované řešení na příjmové stránce rozpočtu, provedení daňových reforem je jistě 

správné, avšak opět příliš obecné tvrzení, které je samo o sobě obrovským polem pro samostatnou 

analýzu při existenci celé škály různě přijatelných variant (od progresívního zdanění, vč. určení míry 

progrese po volbu mezi preferencí přímých či nepřímých daní, atd.). Totéž platí pro řešení na 

výdajové straně: navrhované provedení důchodové reformy lze rovněž považovat za závěr (vcelku) 

logicky vyplývající z předchozí analýzy, nicméně i zde existuje řada více či méně politicky 



akceptovatelných modelů, které by autor měl alespoň zmínit. Posledním řešením je řešení korupce, 

které se objevuje až v samém závěru práce (aniž by bylo jakkoliv zmíněno předtím) a působí tak do 

značné míry jako deus ex machina.

Při definování problému – kromě samotných hodnotových východisek – autor v práci nikde 

nezdůvodňuje, proč je veřejný dluh problémem, tj. jaké možné konsekvence může jeho narůstání mít 

a proč konkrétně by stát měl usilovat o jeho snížení, a to co nejdříve. Toto zdůvodnění by bylo 

vhodné doplnit i vzhledem k tomu, že zadlužení ČR (byť je vnímáno jako problém) je výrazně pod 

průměrem zadlužení zemí EU.

Pasáž věnovaná definování pojmů je do značné míry excesivní, např. vcelku jednoduchý pojem 

„rozpočtový deficit“ nebylo nezbytné vysvětlovat několika definicemi, zvláště pokud tyto byly 

totožné. Rovněž u některých dalších pojmů lze tvrdit, že byly zařazeny zbytečně – ať již z důvodu, že 

se jedná o pojmy s všeobecně jasnou a přijímanou definicí, anebo z důvodu, že s nimi předkládaná 

práce nikterak dále nepracuje (viz např. pojem „rating“ na str. 18 nebo popis druhů dluhopisů).

Výsledkem pak je nepříliš záživná a s řešeným tématem místy nesouvisející pasáž, která přispívá 

k nadstandardní délce celé práce.

Z formálního hlediska je slabinou práce gramatika (shody podmětu s přísudkem), často chybějící 

interpunkce a překlepy (viz např. kontinuální používání termínu „subrektor“ namísto „subsektor“ na 

straně 20).

V části věnované „literatuře k tématu“ nejsou uvedeny úplné citace jednotlivých zmiňovaných knih 

(obdoba pak platí pro druhou polovinu pasáže 3.1 (str. 6), pro poslední odstavec na straně 7, oddíl 

„příjmy a výdaje“ na straně 8, str. 16 a str. 21). 

Graf č. 12 (str. 43) neodpovídá textu, jenž jej popisuje (pravděpodobně došlo k prohození názvu os 

v grafu). Rovněž tak v textu na str. 43 autor pravděpodobně neměl na mysli „propad o 3,6%“, nýbrž 

propad o 3,6 procentního bodu, což je určitý rozdíl.

Při uvádění hodnotových východisek, bez nichž by práce nebyla myslitelná, autor formuluje tato 

východiska značně subjektivně (formulace typu „stát má podle mě být garantem…“ (str. 5)), přestože 

i zde se lze odvolat na konkrétní myšlenkové proudy a ostatně autor sám i v pozdějších pasážích 

uvádí různé pohledy myšlenkových směrů (konkrétně normativní a pozitivní přístup k pohledu na 

veřejné finance), jež zde mohly být využity. V této pasáži autorovi rovněž mírně „utíká“ odborný styl 

psaní (např. formulace při vymezení hlavních hodnot: „neutrácet, na co nemáme“ (str. 5)).

Otázkou je rovněž smysl příloh – celá řada grafů v přílohách se zcela shoduje s již použitými grafy ve 

vlastním textu práce (např. graf č. 1 ze strany 30 nalezneme rovněž v nezměněné podobě jako 

přílohu č. 2. Obdobně pak i pro graf č. 2, 3, 4, atd.).

Grafy a tabulky v příloze by bylo vhodné rovněž opatřit zdrojem dat.

Ostatní náležitosti práce nicméně splňuje, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře.




