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Vývoj a štruktúra štátneho 
OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Předložená bakalářská práce si klade za cíl porovnat vývoj státního dluhu v ČR a SR. Téma státního 
dluhu je v současnosti velice aktuální, a to zejména v souvislosti s doznívající hospodářskou krizí, 
která v řadě států vedla k výraznému prohloubení jejich dluhového zatížení. Vedle toho porovnání 
vývoje státního dluhu ve dvou zemích, které před necelými dvaceti lety tvořily jeden stát, může být 
zajímavým zpestřením analýzy vývoje státního dluhu (bereme-li navíc v úvahu, že jeden z těchto států 
je součástí Eurozóny).

Práce je rozčleněna do dvou stěžejních kapitol. První z těchto kapitol se zabývá teoretickým pozadím 
veřejného/státního dluhu (jeho klasifikací, financováním, metodikou, důvody vzniku apod.) a má být 
určitým východiskem pro následující analýzu vývoje veřejného/státního dluhu v SR a ČR, která je 
obsahem druhé kapitoly. Analytická kapitola posuzuje obecný vývoj státního dluhu v ČR a v SR a dále 
se zabývá jeho strukturou (z pohledu splatnosti, držitelů apod.), resp. vývojem nákladů dluhové služby 
a řízením státního dluhu.

Charakter práce je převážně popisný, analytická část je postavena na porovnání a vysvětlení 
jednotlivých údajů z oblasti dluhové statistiky ČR a SR za využití grafického znázornění jejich vývoje. 
Autorka zejména v první teoretické části dokládá dobrou práci s literaturou. Cíl i závěry práce jsou 
dobře formulovány. Celkově práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce předkládané na IES 
FSV UK, a proto ji doporučuji k obhajobě.

K výše uvedenému pouze doplňuji, že z mého pohledu by byla zajímavá ještě detailnější analýza 
vývoje státního dluhu na Slovensku, problémem jsou však špatně dostupná data. Při obhajobě by se 
autorka mohla k této problematice více vyjádřit. Vedle toho by mě zajímaly důvody výrazného nárůstu
veřejného dluhu v SR až na hodnoty kolem 50 % HDP v letech 1999-2001. A konečně, došlo 
k nějakým výraznějším změnám v řízení státního dluhu v SR po vstupu do EU?
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography.

Strong Average Weak
20 10 0
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41 – 60 3 = satisfactory = dobře
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě
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