Možnosti využití modelů pro hodnocení finanční bonity místních samospráv
Anotace: Modelování procesů, které se stále častěji uplatňuje i ve veřejné správě, umožňuje sbírat a
analyzovat data a vytvářet explanační modely, které dovolují zachytit reálný stav situace, identifikovat
ovlivňující faktory a stanovit další efektivní postupy. Modely zahrnující také predikci umožňují včas
rozeznat například špatný finanční vývoj subjektu. Tyto trendy se projevují i na úrovni místní správy, a
to především v oblasti finančního hospodaření. Implementace mezinárodních účetních standardů v
roce 2008 usnadnila porovnávání finančního hospodaření místních samospráv v rámci jedné země i na
mezinárodní úrovni. Nejsložitější částí modelování je zkoumání kauzálních vztahů mezi jednotlivými
finančními ukazateli a kvantifikace vlivů jednotlivých ukazatelů. Teoretická část práce bude zaměřena
na modely hodnocení finanční situace obcí a regionů. Empirická část bude hodnotit vývoj ukazatelů na
úrovni místní správy ve vybraných zemích.
Cíl: Cílem disertační práce bude prostřednictvím vybraných typů modelů zhodnotit finanční řízení
místních samospráv ve vybraných zemích. Zkoumané země, jakožto i modely hodnotící finanční bonitu
místních samospráv, budou vybrány studentem na základě zpracovaných teoretických východisek
disertační práce.

Benchmarking jako nástroj hodnocení efektivního využívání majetku na úrovni místních
samospráv
Anotace: Metoda benchmarkingu je nejčastěji využívána k hodnocení efektivnosti a kvality
zabezpečování veřejných služeb. Odlišná situace je v oblasti majetku vlastněného subjekty místní
samosprávy. Její majetek vytváří užitky formou veřejných statků a tvorba výnosů z majetku je až
druhořadá. Místní samospráva nevěnuje pozornost analýzám a hodnocení využívání vlastního majetku.
Jedním z důvodů může být absence souboru ukazatelů, pomocí kterého mohou obce analyzovat
majetkovou vybavenost, schopnost její reprodukce a výkonnost majetku. Zahraniční zkušenosti
naznačují možnost využití nových metod, přičemž jednou z nich je měření výkonů prostřednictvím
ukazatelů benchmarkingu. Základním předpokladem této metody je stanovení souboru měřitelných
indikátorů výkonu. Teoretická část disertace se bude zaměřovat na metody benchmarkingu v místní
správě. Empirická část následně využije benchmarkingové ukazatele k hodnocení efektivnosti využívání
majetku místní samosprávou ve vybraných zemích.
Cíl: Cílem disertační práce bude prostřednictvím vybraných benchmarkingových ukazatelů zhodnotit
efektivnost využívání majetku na úrovni místních samospráv ve vybraných zemích. Hodnocené země
budou zvoleny studentem na základě zpracovaných teoretických východisek k danému tématu.

