
 

 

 

POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ  PRÁCE 
 
Typ posudku: posudek vedoucího práce  
Autor práce: Štěpán Rezek  
Název práce: Veřejný dluh České republiky jako veřejně politický problém  
Autor posudku: Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 
 

 

Bakalářskou práci  hodnotím podle níže uvedených kritérií následovně: 

 

1. náročnost tématu se zřetelem na získávání informací a  na samotné řešení problému 

Štěpán Rezek si zvolil za předmět své bakalářské práce aktuální společenský problém. 

K problematice dluhu ČR sice existují studie a publikace, avšak ty  se otázkou veřejného dluhu 

zabývají výhradně z pohledu veřejných financí. Problematika veřejného dluhu ČR jako veřejně 

politického problému prozatím zpracována nebyla. V tomto ohledu je práce zajímavá a přehledově 

přínosná. Kladla na zpracovatele nároky na samostatné vyhledávání informací a jejich zpracování. 

Diplomant projevoval aktivitu při psaní práce, samostatnost a využíval konzultace  s vedoucím 

práce.  

 

2. věcný přínos práce a její přidaná hodnota 

Přínos bakalářské práce spatřuji jednak v přehlednosti informací o problému veřejného dluhu. Jedná 

se o první části práce, které jsou věnovány problému dluhu z pohledu veřejných financí. Tato části 

práce je využitelná studenty (neekonomy), kteří chtějí získat přehlednou informaci o veřejném 

dluhu ČR. Největší přínos práce spočívá v těch částech, kde se Štěpán Rezek zabývá problémem 

veřejného dluhu ČR z pohledu teorie a praxe veřejné politiky. Zde prokazuje velmi dobrou 

schopnost analyzovat existující problém a vyvozovat vlastní závěry. Také tato část práce je 

využitelná jako zdroj informací pro studenty veřejné a sociální politiky, kteří  hledají informace o 

veřejném dluhu ČR.  

 

3. stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení 

Diplomant si stanovil následující klíčové výzkumné otázky:  Jaká jsou možná východiska k řešení 

problému veřejného dluhu ČR? Jaké jsou příčiny vzniku veřejného dluhu ČR? Jaká je struktura 

veřejného dluhu ČR? Jaké jsou charakteristiky veřejného dluhu ČR? Jaké jsou hlavní problémy 

veřejného dluhu ČR?  Uvedené otázky korespondují s cílem práce a s její strukturou. Diplomant na 



 

 

 

uvedené otázky patřičně odpověděl a prokázal, že dovede  analyzovat sekundární  data a vyvozovat 

z nich závěry z pohledu teorie veřejné politiky. 

 

4. struktura práce 

Struktura práce odpovídá předmětu zkoumání, stanoveným cílům, výzkumným otázkám a logicky 

na sebe navazuje. Diplomant byl spíše za „hnízdové řešení problémů“  (ve smyslu  detailizaci podle 

podnázvů přímo ve struktuře práce). Jeho přání jsem  nakonec respektoval, ač jsem jiného názoru. 

Jde však spíše o formální poznámku.  

 

5. věcná správnost a přesvědčivost argumentace 

Štěpán Rezek svojí prací přesvědčuje, že dovede řešit předmětný problém a věcně přitom správně 

argumentovat. Své závěry dovede potřebně písemně formulovat.  

 

6. propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů 

Diplomant si za teoretická východiska zvolil teorii veřejného dluhu, teorii veřejné volby a teorii 

fiskální politiky. Za východisko zvolil především produkci domácích autorů. Kladně hodnotím, že 

Štěpán Rezek musel překonávat svízele, které jsou spojeny s problematikou veřejného dluhu (vznik 

deficitu, jeho krytí, vztah deficitu a dluhu, vykazování dluhu atd.), což jsou poměrně specifické 

otázky patřící do jiné vědní disciplíny nežli je obor obhajoby, avšak jejichž osvětlení je potřebné 

k řešení problému veřejného dluhu jako veřejně poltického problému. Zpracovatel bakalářské práce 

zároveň prokazuje, že dovede svá východiska a navrhovaná řešení opřít o teorii veřejné politiky. 

 

7. zvolený metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod 

Bakalářská  práce je založena na původní analýze dokumentů a na sekundární analýze dat 

z relevantních institucí (MF, ČSÚ) a výzkumů (SÚ AV ČR). V práci dominuje metoda analýzy, 

která je zaměřena na zkoumání sekundárních kvantitativních dat s následným použitím syntézy při 

formulování závěrů. Štěpán Rezek prokazuje, že ovládá základní metody zkoumání a dovede své 

myšlenky  písemně formulovat. 

 

8. využití literatury a dat 

Diplomant se ve své práci opírá o knižní publikace a časopisecké zdroje (Politická ekonomie, 



 

 

 

Finance a úvěr, Acta oeconomica Pragensia  a o statistické údaje našich institucí a Eurostatu.  

Protože problém  bakalářské práce je orientován k České republice, odpovídal tomu i převažující 

výběr literatury tuzemských autorů. 

 

9. stylistika a formální zpracování práce  

Diplomová práce splňuje všechny obsahové i formální náležitosti. Pozitivně funkční použití grafů a 

tabulek. Z tohoto hlediska nemám proto k práci žádné podstatné připomínky či výhrady. 

 

 

Závěr: 

Diplomovou práci doručuji k obhajobě. Hodnotím ji známkou „výborně“ – „velmi dobře“. 

Výslednou známku doporučuji stanovit na základě  úrovně obhajoby. 

 

V Praze, 6. června 2012 

 

                                                                     Prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. 

 
 


