
Posudek oponenta na bakalářskou práci 
Lenky Synkové „Rozpočet nižších územně samosprávných celků a možnosti jeho 

posílení: daňové příjmy“  
 
 

Cíl práce a její poznávací rámec: 
Práce sleduje následující problém: vstup do EU umožňuje regionálním a lokálním správním 
aktérům participovat na rozpočtu EU a jeho strukturních fondech, avšak tato participace je 
podmíněna jejich finanční spoluúčastí. Jejich možnosti jsou však značně omezené pro 
takovou spoluúčast. Proto je nezbytné posílit příjmovou část jejich rozpočtů. Tuto formulaci 
přijímá autorka jako cíl práce a zkoumá možnosti posílení příjmů rozpočtů regionálních 
(samo) správních orgánů. Jaký je poznávací rámec studie? Práce má převážně analytickou 
povahu. Zabývá se detailně technikami daňové regulace, odkazuje se na přijaté zákony, 
vyhlášky i další regulativní opatření. Při hledání odpovědi na možné zlepšení příjmové pozice 
rozpočtů regionálních samo-správ využívá stanoviska některých analytiků a zejména 
dotazníkové šetření, pomocí kterého chtěla získat podněty od aktérů této oblasti.  
 
Struktura práce a získané poznatky: 
Po krátkém úvodu, který prezentuje vývoj decentralizace samosprávy a jejího financování, 
přechází autorka k rozboru příjmových položek jejich rozpočtů. Na podporu diskutovaných 
otázek, které vidí v přeskupení nebo zvýšení jednotlivých položek rozpočtů, organizuje 
dotazníkové šetření. Jeho výsledky uplatňuje při formulaci možných změn v rozpočtové 
strategii těchto orgánů. Dále využívá poznatky některých vybraných zemí EU. V závěru 
shrnuje své poznatky do několika doporučení, které se týkají následujících témat: změny 
kriterií pro redistribuci daňových příjmů ve prospěch menších obcí; přesunu k možnostem 
uplatňování obecních daní, což by zvýšilo motivaci obecních orgánů při jejich hospodaření; 
přesunu některých daní do kategorie sdílených daní; zvýšení váhy existujících obecních daní 
(daň z nemovitostí).   
 
Hodnocení bakalářské práce: 
Problém, který Lenka formulovala, představuje velmi závažné téma současného postavení ČR 
v rámci integračních procesů. Závažnost tohoto tématu spočívá v tom, že představuji jeden 
z mála prostředků (a prostředí), které umožňuje propojení celoevropských otázek a dimenzí 
s lokálním kontextem. Lidé v nejrůznějších lokalitách mají možnost získat konkrétní prožitek 
a zkušenost o významu EU. Kromě dostatku či nedostatku financí je tento problém spojen 
s řadu dalších faktorů. Jde o košatou problematizaci. Lenka však převedla tu nejpatrnější 
stránku problému – dostatek finančních zdrojů - do cíle svého studia a pustila se s neobvyklou 
pečlivostí do analýzy regulí, které zde panují. V tom spatřují pozitivní stránku práce. 
Existující pravidla jsou podrobně analyzována a zhodnocena. To, co lze práci vytknout, je 
nedostatečné teoretické zajištění práce a přeskočení důležitého kroku: formulace hypotéz.  Při 
tomto kroku by bylo možné posoudit různé okolnosti (proč vyloučit z analýzy stránku výdajů, 
proč vyloučit vazby na dotace, proč nebrat v úvahu stav a situaci decentralizačních procesů ve 
státní správě apod.). Druhá námitka se týká dotazníkového šetření. Různorodost dotazované 
populace uplatnění takové metody vlastně neumožňuje. Reprezentativnost zde není zajištěna 
(což si Lenka uvědomuje). Není zřejmé, proč byly zvoleny právě tyto otázky. Byl proveden 
předvýzkum a byly otázky ověřovány? Podobná omezení se týkají i odkazů na jiné země. 
Tyto odkazy vlastně nebyly využity – spíše dokreslují, jak se to dělá jinde. Využití těchto 
odkazů by předpokládalo zhodnocení daňových praktik v rámci ostatních regulativních 
rámců. To však není snadná záležitost. Pro empirické zhodnocení tohoto tématu by bylo 



vhodnější využít diskusních platforem Svazu měst a obcí případně provést několik expertních 
interview.  
Po formální stránce jsem nezjistil žádné nedostatky. Práce je pouze špatně svázána a rozpadla 
se do jednotlivých listů. To bude nutno ještě ověřit u archivovaného výtisku. 

Návrh bodového hodnocení:  práci hodnotím jako velmi dobrou,  v rozsahu 28-30  kreditů. 

 

Mőller Karel.  
V Praze, 30.5.2006 
 


