Posudek na bakalářskou práci Zuzany Petříčkové “Změny investičního chování obcí
v závislosti na aktuálních trendech národní ekonomiky: případová studie
Královéhradeckého kraje“.
Bakalářská práce Zuzany Petříčkové má 59 stran a je členěna do 6 kapitol. Práce obsahuje
také 15 tabulek, 9 grafů, 2 obrázky a 1 přílohu.
Kromě úvodní a závěrečné kapitoly je práce členěna do čtyř kapitol.
V úvodní kapitole stanovuje autorka následující výzkumné otázky:
(1) Do jaké míry koresponduje vývoj investic a kapitálových výdajů na úrovni obcí
s ekonomickými cykly na národní úrovni?
(2) Jsou anticyklické projevy na lokální úrovni čistě důsledkem cílených zásahů místních
vlád?
Hypotéza bakalářské práce pak předpokládá, že s rostoucí řádovostní úrovní obcí budou
významnější anticyklické tendence obcí a snaha stabilizovat hospodářský vývoj.
Druhá kapitola je označena titulem „Základní informace o hospodaření místní správy na
úrovni obcí“, nicméně vysvětluje také obecnější pojmy jako „hospodářský cyklus“ a
„hospodářská politika“. Třetí kapitola komentuje hospodářský vývoj Česka od roku 2001,
což je pro správné pochopení empirické části podstatné. Čtvrtá kapitola pak uvádí základní
informace o Královéhradeckém kraji.
Pátá kapitola je stěžejní částí bakalářské práce. Zvolené ukazatele – podíl kapitálových
výdajů na výdajích obce a souvislost mezi příjmy z daně z příjmu fyzických osob a
růstem/poklesem investiční aktivity obcí jsou vybrány bezpochyby logicky a správně.
Autorka však trochu pomíjí, resp. nezmiňuje další faktory, které mohou stát za výkyvy
v investiční aktivitě obcí, a omezuje se na konstatování, že zásahy (zvýšená investiční
aktivita) obcí nemusí být vždy záměrné a cílené.
Jedním z takových faktorů může být politická příslušnost vedení dané obce, které s sebou
nese odlišnou „náchylnost“ ke zvýšené investiční aktivitě v době recese národní ekonomiky.
Dalším prvkem, který může danou statistiku (a to zejména u malých obcí) zkreslit je
spolufinancování evropských projektů – zvýšená investiční aktivita tak nemusí nutně odrážet
snahu o kompenzaci nepříznivé hospodářské situace, ale může jen dokumentovat snahu obcí o
maximální využití evropských fondů, které byly v daném období dostupné.
Těmto (případně dalším možným důvodům) autorka nevěnuje pozornost, byť mohou poněkud
narušit hypotézu o procyklickém (anticyklickém) chování jednotlivých obcí. Alespoň výčet
dalších (výše zmíněných či jiných) faktorů by byl dle mého názoru pro práci přínosem.
Jako pozitivní lze vnímat propojení kvantitativního a kvalitativního výzkumu, postrádám však
informaci o tom, s kým konkrétně (ve smyslu pozice dotazovaného) byly rozhovory
v jednotlivých městech vedeny (je uvedena pouze obecná informace pro všechny rozhovory

s tím, že byly vedeny s vedoucími ekonomických odborů či zastupiteli). Pro pochopení
argumentace dotazovaného je přitom znalost, zda je spíše na úřednické či politické pozici
(případně jaké – vedení obce, opozice) poměrně podstatné.
Závěrem lze říci, že bakalářská práce se věnuje tématu, které je vzhledem k nedávné
hospodářské recesi aktuální a naznačuje možnosti obcí ovlivnit kvalitu života na svém území i
v kontextu celkově nepříznivé hospodářské situace. Všechny kapitoly lze označit za
relevantně zvolené a na sebe logicky navazující. Stylisticky je práce na velmi dobré úrovni a
neobsahuje větší počet gramatických chyb. Autorka cituje celkem 28 zdrojů – a to jak české,
tak zahraniční (zejména pro účely vysvětlení obecnějších procesů a pojmů jako jsou
hospodářský cyklus a hospodářská politika).
I přes nedostatky uvedené výše splňuje bakalářská práce jednoznačně nároky kladené na tento
typ prací a doporučuji ji k úspěšné obhajobě.
Otázky k obhajobě:
O1: Na str. 9 uvádíte, že obce hospodaří v dlouhodobém měřítku lépe než stát? Čím je to
podle Vás způsobeno?
O2: Do jakých oblastí podle Vašeho názoru obce v období ekonomické recese nejvíce
investují – lze v tomto ohledu vysledovat nějaký společný jmenovatel pro všechny velikostní
kategorie obcí (například na základě kvalitativního šetření, které jste provedla)?
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