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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči 

Autor práce:  Bc. Nikolas Hykolli 
Oponent práce: Ing. Marie Černá 

Popis práce: 

Autor práce se zabývá návrhy možného způsobu financování rekonstrukce centrálního Karlova 
náměstí v Třebíči a výběrem optimální varianty pro město. V teoretické části objasňuje systém veřejné 
správy, přes veřejné rozpočty i jejich zdroje financování. Dále rozebírá pojem investice a zabývá se i 
výběrovými řízeními ve veřejném sektoru. V praktické části pak se zabývá rozpočtem města Třebíče 
a s ním souvisejícím finančně náročným investičním záměrem – rekonstrukcí Karlova náměstí. 
Navrhuje možné dotační zdroje na dílčí subprojekty a dále 4 varianty bankovních úvěrů v závislosti 
na jeho výši a délku splácení , se závěrečným návrhem na optimální variantu financování. 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 
1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Hodnocená diplomová práce je na výborné odborné úrovni jak v teoretické, tak praktické části. 
Logicky začíná systémem veřejné správy v České republice pokračuje veřejnými rozpočty a možnými 
zdroji jejich financování, které potom úzce souvisí s předmětem diplomové práce. Podrobně a 
přehledně rozebírá rozpočet města i ve vazbě na investice a jejich financování. 
Ve své práci správně používá odkazů na odbornou literaturu. 
Celá práce je velmi kvalitně graficky zpracovaná, objevuje se v ní sice několik drobných faktických 
nepřesností (např. str. 12 – Moc soudní – druhy soudů jsou obecné, nikoliv obecní; schéma u obr. 6 a 8 
na str.26 a 27 má název daně v obrázku DPH, ale vztahuje se k jiným daním; obr. 12 na str.31 – 
příspěvky na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi i dávky zdravotně postiženým od roku 2011 již 
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nevyplácí obce , ale krajské pobočky Úřadu práce), případně drobných chyb v interpunkci, chybějící 
písmena, překlepy, které ale nemají vliv na celkový kladný výsledek předkládaného díla.  
V práci byly splněny požadavky zadání, autor nejen že překládá reálné varianty bankovního úvěru, 
ale také doporučuje možné zdroje na financování dílčích projektů z národních zdrojů formou dotace. 

Připomínky a dotazy k práci: 

Otázky: 

1) V teoretické části uvádíte, že daňové příjmy obcí lze rozdělit na daně svěřené a sdílené. 
Sdílené jsou poměrně podrobně rozebrány, mohl byste uvést příklad daně svěřené?  

2) Co jsou hlavní příčiny schodkového rozpočtu v případě Třebíče ? 
3) Myslíte si, že rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči by byl vhodný projekt pro PPP 

financování? 

Závěr: 

Předložená diplomová práce naplňuje zadání a může být i praktickým návodem pro představitele 
města v případě financování rekonstrukce Karlova náměstí. Je současně také  relevantním přehledem 
o systému a financování veřejné správy v České republice, zejména obcí. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  18. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


