
Vyjádření školitele k malé obhajobě disertační práce PhDr. Lenky Šťastné „Three 
Essays on Local Public Finance“ 
 
 
Lenka Šťastná je studentkou doktorského studia ekonomie na IES FSV UK od 1. 10. 2006. 
V září 2010 jí končí čtvrtý rok prezenčního doktorského studia. 
  
Jako školitel mohu potvrdit, že v dosavadním průběhu studia se Lenka Šťastná intenzivně 
věnovala disertačnímu výzkumu jako hlavní náplni své činnosti a nevykonávala žádné 
zaměstnání mimo akademickou sféru. Státní doktorskou zkoušku složila ve 2. ročníku v roce 
2008.  
 
V rámci disertačního výzkumu Lenka vypracovala tři eseje, které v dubnu 2010 předložila 
k malé obhajobě. Dílčí výsledky výzkumu již publikovala v recenzovaných časopisech, 
recenzovaných výzkumných studiích a sbornících, prezentovala na mezinárodních 
konferencích a vědeckých seminářích pracoviště, resp. nabídla kvalitním zahraničním 
časopisů. První esej „Inefficient Centralization of Imperfect Complements“ se zabývá 
otázkami centralizace a decentralizace poskytování lokálních veřejných statků. Jeho výsledky 
byly publikovány jako IES Working Papers (19/2007 a 18/2009) a prezentovány na třech 
konferencích a workshopech. Druhý esej „Spatial Interdependence of Local Public 
Expenditures“ je věnován analýze fiskálního konkurenčního chování lokálních samospráv.  
v rámci fiskální konkurence. Jeho výsledky byly publikovány (AUCO Czech Economic 
Review 1/2009, IES Working Paper 12/2009, knižně jako kapitola v J. Musil (ed.), Space and 
Historical Time as Dimensions of Social Change, 2008) a prezentovány na 4 vědeckých 
konferencích. Esej byl oceněn 2. cenou CSE v soutěži mladých ekonomů (2008) a cenou v 
soutěží Best Paper Prize Competition for Young Economists na konferenci Warsaw 
International Economic Meeting 2009. Třetí esej „Local Governments Efficiency“ se zabývá 
vlivem decentralizace na efektivnost lokálních samospráv. Druhý a třetí esej má empirický 
charakter a opírá se o údaje o více než 200 lokálních samospráv v ČR.  
 
Výsledky disertačního výzkumu Lenky Šťastné jsou přínosem pro IES a FSV v rámci 
výzkumného záměru. V letech 2008-2009 řešila samostatný grant GAUK a podílela se na 
výzkumných projektech GAČR, v současnosti je členkou řešitelského kolektivu mého grantu 
GAČR 402/09/1066 „Politická ekonomie volebního chování, teorie racionálního voliče a 
strategického hlasování“. Působí v Centru doktorských studí IES, podílí se na výuce na 
bakalářském a magisterském studiu a na organizaci doktorského studia na IES.  
 
Lenka v průběhu studia prokázala schopnost orientovat se v odborné literatuře, identifikovat 
významné vědecké problémy, tvořivě je řešit, verifikovat teoretické poznatky empirickou 
analýzou a prezentovat výsledky výzkumu širší odborné veřejnosti. Vzhledem k tomu s plnou 
zodpovědností doporučuji obhajobu její disertační práce. 
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