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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 
Předložená diplomová práce korespondují s cíli, metodami a navrženou strukturou 
v projektu diplomové práce 

 

2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1 

2.2 Původnost práce a přínos oboru 2 

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 
vhodných pro analýzu zvoleného tématu 

1 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 2 

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  2 

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu 

a sledované cíle  

1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 

 

Téma diplomové práce je vzhledem k současnému stavu poznání na české i 
evropské scéně zcela relevantní. Jak autor sám v práci naznačuje, zadlužení 
municipalit je zkoumáno řadou oborů, nicméně politologické konotace a politické 
aspekty zůstaly stranou bádání. Autor si kladl ambiciózní cíle, kterých se mu 
podařilo dosáhnout. Přestože práce pracuje s celou řadou heterogenních zdrojů, 
v některých částech chybí jejich kritické zhodnocení. Autor by měl vycházet (např. 
v počtu obyvatel obcí etc.) z primárních dat, nikolik ze starších studií (např. tab. 3, 
4) Metodologie je dobře zpracovaná, nicméně autorovi bych doporučila využít více 
zdrojů (je partný silný vliv metodologie, kterou použila oponentka ve své rigorózní 
práci). Pozitivně hodnotím terénní šeření provedené pro účely DP. Z obsahového 
hlediska je nutné zdůraznit, že ne všechny zadlužené obce jsou ve špatné či 
kritické situaci. Pokud obce financují investiční projekty, musejí být pro bankovní 
ústavy rentabilní či schopné kofinancovat evropské projekty. Jiná situace je 
v případě financování mandatorních výdajů na dluh.  

 

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce    

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost 
výkladu 

1 

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1 

3.4 Dodržení citační normy 2  

3.5 Úroveň poznámkového aparátu  1 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 

použitou argumentaci  

1 

3.8 Grafická úprava textu    
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Struktura práce je logická, nicméně některé části se zdají být pro účely diplomové 
práce zcela nadbytečné (např. s. 17 o délce DP, s. 28 o působení prof. 
Franzkeho, s. 34 detailní popis typologie POLLEADER, kap. 1.2.5.2., 1.2.6., 
2.2.1.1., 4.1.1.2. a další). Práce by si zasloužila grafickou a stylistickou úpravu. 
Mechanický výčet knih a studií (rešerše) se nejeví jako patřičné (s. 6-7, 8, 23), 
bylo by vhodnější práce tématicky rozdělit. Při uvádění statistických přehledů je 
vhodnější používat medián než průměr (s. 70). Některé tabulky a grafy je třeba 
doplnit komentářem (např. tab. 21). U grafu 1, 2 nejsou uvedeny řády a měna. 
Tab. 2 by mohla být procentuálně vyjádřená pro lepší přehlednost.  

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 

apod.; max. 1500 znaků) 

 

Ačkoliv má předložená diplomová práce některé nedostatky, hodnotím ji jako 
nadprůměrnou. 

 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Z jakých parametrů (ekonomických) se skládá metodika MF ČR, které 
monitoruje zadlužení obcí? Definujte její negativa a odborou diskuzi, která je 
kolem monitorování zadlužených obcí vedena.  

5.2 Je v České republice vedena diskuze mezi odborníky, zda jsou místní poplatky 
spíše daněmi nebo poplatky. Jaký je Váš názor?    

5.3 Může mít výsledek monitoŕování obcí ze strany MF ČR vliv na volební 
výsledky? Zaznamenal jste takovou situaci? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  

 

Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      

 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
Datum:                                                     Podpis: 


