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Volba tématu a cíl práce

Tématem předložené diplomové práce je efektivita vládnutí vybraných obcí. Hlavním cílem práce je 
hodnocení této efektivity na základě analýzy využívání finančních prostředků – analýzy běžných a 
kapitálových výdajů do rozvojových aktivit a řešení vybraných lokálních a regionálních problémů 
(nezaměstnanosti a sociálního vyloučení), a to ve zvolených obcích a městech v Ústeckém kraji. Cíl 
práce je poměrně dobře a jasně stanoven a struktura práce mu odpovídá. Domnívám se však, že 
hodnocení efektivity samosprávy je v rámci diplomové práce velmi obtížné a zvolený cíl práce je 
snad až příliš ambiciózní, jeho naplnění se pak jeví jako problematické. 

Jak autorka uvádí (str. 19), „jednou z možností měření efektivity vládnutí je hodnocení efektivity 
hospodaření s veřejnými financemi… tímto směrem hodnocení … se také ubírá tato diplomová 
práce.“ Nelze však zaměňovat hodnocení efektivnosti a hodnocení výše výdajů (tedy vstupů) do 
jednotlivých oblastí. Pro zhodnocení je třeba poměřit tyto vstupy s výstupy či výsledky. Autorka 
uvádí, že si jako závisle proměnné stanovila míru nezaměstnanosti a vytvořená pracovní místa; 
avšak jak sama uvádí, vliv činnosti místní samosprávy (rozvojových výdajů) na míru 
nezaměstnanosti nelze jednoznačně určit. S čím tedy autorka srovná vynaložené prostředky, aby 
mohla označit obce za úspěšné či neúspěšné? Opravdu lze za úspěšnou obec označit tu, která má 
vysoké rozvojové výdaje na obyvatele (viz graf 3, str. 86)? Není spíše úspěšnou obcí ta, která za 
sledované období dosáhla obdobného nebo dokonce vyššího snížení nezaměstnanosti (či jiných 
sledovaných parametrů), ale s nižšími náklady?

Přesto však velmi oceňuji, že se autorka ponořila do této vysoce aktuální problematiky, která navíc 
není přímo předmětem autorčina studia, jedná se o téma převážně ekonomické a rozsahem je 
vhodné spíše pro disertační než diplomovou práci. Náznaky hodnocení efektivity pak lze spatřovat 
v uváděných konkrétních příkladech rozvojových aktivit měst, z nichž je mj. zřejmé, že autorka 
přistoupila k diplomové práci velmi seriózně a nasbírala hluboké znalosti o zkoumaném území 
vztahující se k problematice, v této oblasti musela autorka vynaložit doslova „mravenčí“ práci a 
úsilí.

Obsahové zpracování a přístup k řešení práce

Struktura práce je logická a odpovídá stanovenému cíli. Text práce je kromě úvodu a závěru 
rozdělen do 6 kapitol, z nichž první je teoretického a obecného rázu, další kapitoly pak představují 
vlastní přínos autorky ke zkoumané problematice. Ve druhé kapitole se v části 2.2 Hospodaření 
obcí/měst autorka dopouští několika nepřesností:

- Mohla by autorka při obhajobě vysvětlit své tvrzení ze str. 34, že „struktura 
rozpočtu (obce) je vždy určena centrální vládou (prostřednictvím Ministerstva 
financí)“?

- V příjmech (kapitola 2.2.1.1 Příjmy obcí) je chybně uveden název 4. Třídy – jedná se o 
transfery.

- Součástí daňových příjmů obcí nejsou pouze ty, které vyplývají z rozpočtového určení daní.
- Transfery lze rozdělit na účelové a neúčelové, pro potřeby diplomové práce by však bylo 

vhodnější vysvětlit rozdělení na neinvestiční a investiční.
- Není zřejmé, jakým způsobem autorka chápe pojem „mandatorní výdaje obce“ – nelze 

souhlasit, že je jejich většina hrazena ze státního rozpočtu (blíže viz např. VŠE. Závěrečná 
zpráva výzkumného úkolu: Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy 
územních samosprávných celků, která poskytne relevantní množství dat  pro přípravu 
nového zákona o RUD. Dostupné na World Wide Web <http://kreg.vse.cz/wp-
content/uploads/2010/01/Zprava-pro-MF-CR.pdf>.)

- Autorka bohužel naprosto opomněla vedle příjmů a výdajů zmínit význam financujících 
operací.



V praktické části autorka nejprve představuje metodiku práce – výběr obcí, vymezení nezávisle 
proměnných a závisle proměnných, poté se věnuje analýze běžných a kapitálových výdajů do 
zvolených oblastí, označovaných jako rozvojové výdaje. Rovněž se věnuje využívání prostředků 
z fondů EU, ovšem opět je zde akcentován přístup zjišťování, kolik prostředků a do jakých oblastí 
města získala, nikoliv toho, co konkrétně tyto prostředky městům přinesly. Tato problematika je 
však velmi rozsáhlá, její řešení by vyžadovalo samostatnou diplomovou práci. Dále se autorka 
zabývá výdaji v kontextu vládnoucí politické reprezentace, kde dochází k očekávatelnému závěru, 
že ve sledovaných případech spíše než příslušnost ke konkrétní politické straně nebo hnutí má vliv 
na kvalitu samosprávy kvalita lidských zdrojů, angažovanost konkrétních politiků. V souvislosti 
s touto problematikou bych autorce ráda navrhla otázku k diskuzi u obhajoby: Na str. 42 uvádíte, 
že je obecně problémem na lokální úrovni … také to, že většina z kandidátů ve volbách je 
bez politické příslušnosti. Mohla byste prosím rozvést a vysvětlit, v čem konkrétně 
spočívá tento problém?

Formální náležitosti práce a úprava

Práce je graficky a stylisticky na dobré úrovni. Je vhodně doplněna tabulkami, avšak uvítala bych 
více grafického zpracování. Některé tabulky se jeví jako poměrně rozsáhlé a nepřehledné, snad by 
bylo vhodnější uvést je spíše v příloze. Práce splňuje formální náležitostí obecně kladené na tento 
typ prací (včetně citací). 

Závěr: Předložená diplomová práce i přes uvedené výhrady splňuje obecné nároky na kvalitu 
zpracování. Autorka prokázala schopnosti samostatně zpracovat zadané téma, přinesla spoustu 
nových poznatků a námětů k diskuzi a dalšímu zkoumání. Z celé práce je patrný autorčin zájem o 
zadané téma a také pečlivý přístup k jejímu zpracování. Práci doporučuji k obhajobě.
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