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„Problematika zadlužování v České republice“

Autor zpracoval aktuální téma, na které lze nahlížet z ekonomického i právního 

hlediska. Práce je logicky rozvržena do šesti kapitol.

V první kapitole diplomant vymezuje základní právní pojmy a principy týkající se 

zpracovávané problematiky a popisuje postup a důvody přijímání odpovídajících právních 

předpisů. Tato část práce je rozsáhlá a poskytuje velmi fundovaný pohled člověka, který o 

tématu mnoho zná.

V další kapitole se předkladatel diplomové práce věnuje zadlužení domácností 

v České republice a pracuje s mnoha statistickými daty. Při odhadu zadlužení vychází 

z časových řad, a tedy pouze extrapoluje bez hlubší analýzy jiných vlivů (kromě poklesu 

soukromé spotřeby). Časová řada vyjádřená nominálně v korunách by mohla být 

konfrontována s inflací, s disponibilními důchody apod.

Třetí část díla se zabývá státním dluhem. V tabulce č. 11 autor správně uvádí jak 

zadlužení v korunách, tak v procentech hrubého domácího produktu aby pak pro další 

výpočty vyšel z tabulky č. 12, kde jsou „shrnuty“ jen nominální hodnoty.  V závěru kapitoly 

sledujeme pokus srovnat zadlužení státu a domácností.

Ve čtvrté kapitole diplomant představuje případovou ministudii, která vychází 

z dotazníkového šetření na internetových serverech.  Získané údaje byly analyzovány a pro 

upřesnění závěrů bylo provedeno dodatečné šetření. Tuto část práce hodnotím velmi 

pozitivně, i když analyzované soubory jsou poměrně malé.

Pátá kapitola podává shrnutí a lze s potěšením konstatovat, že bylo co shrnovat.

V šesté kapitole autor navrhuje vlastní návrhy na zlepšení, které vychází z předchozí 

práce a zdůrazňuje význam finanční gramotnosti a apeluje na vyšší kvalitu dohledu České 

národní banky.

Práce je zejm. v kapitolách č. 4 a č. 6 zjevně nadprůměrná a navrhuji hodnocení 

výborně.

Při obhajobě by bylo vhodné odpovědět, mimo jiné, na dotaz:

Jak se jeví Česká republika v porovnání se státy Evropské unie ve shora projednávaných 

problémech.
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