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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Student:  Martina Kubíková 

Číslo studenta:  E14089 

Název bakalářské práce:  Finanční gramotnost představitelů místní samosprávy 

Cíl práce: Cílem práce je analýza stavu finanční gramotnosti představitelů místní samosprávy ve 
vybraném městě. Charakteristika rozsahu znalostí zastupitelů a pracovníků místní 
samosprávy v oblasti financí ve městě Choceň. Na základě výsledků analýzy budou 
navržena možná zlepšení. 

Vedoucí práce: Ing. Jan Fuka, Ph.D. 

Studijní program: Hospodářská politika a správa 

Akademický rok: 2017/2018 

Náročnost tématu 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Teoretické znalosti      

Vstupní údaje a jejich zpracování      

Použité metody      

Kritéria hodnocení práce 

 výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující nelze 
hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce      

Původnost zapracování tématu      

Adekvátnost použitých metod      

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)      

Logická stavba práce a rozsah      

Práce s českou a zahraniční 
literaturou včetně citací      

Formální úprava práce 
(text, grafy, tabulky)      

Jazyková úroveň 
(styl, gramatika, terminologie)      

Využitelnost výsledků práce 

 vysoká střední nízká nelze hodnotit 

Pro teorii     

Pro praxi     
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Ostatní připomínky k práci 
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností představitelů místní samosprávy, je rozdělena do pěti kapitol a 
dvou hlavních částí – teoretické a praktické. V prvních kapitolách jsou definovány základní pojmy související se 
zkoumanou problematikou, podrobněji je popsána oblast místní samosprávy. Třetí kapitola otevírá praktickou 
část s tím, že je zde představeno město Choceň, které si autorka zvolila pro výzkum. Následuje dotazníkové 
šetření, jeho vyhodnocení a navržení možných doporučení.  
Práce se dotýká tématu, které je v rámci veřejné správy diskutovanou záležitostí. Problematika znalosti finanční 
oblasti představiteli místní samosprávy je (vzhledem k vysoké míře nezávislosti při nakládání s veřejnými 
prostředky) zásadním tématem. Autorka práci uchopila tak, že zkoumá naprosto základní znalosti zastupitelů a 
úředníků zvoleného města. Studentka zvolila pro získávání potřebných dat dotazníkové šetření formou 
internetového rozhraní. Pozornost byla soustředěna na zastupitele a zaměstnance odborů finančního a 
investičního Městského úřadu Choceň. Nad strukturou dotazníku a místy i nad vyhodnocením položených otázek 
by bylo možné diskutovat, nicméně za klad práce považuji snahu o vlastní komentáře k jednotlivým odpovědím, 
které však občas nemusí působit úplně přesvědčivě. Navržená doporučení nejsou převratná, nicméně po určitých 
modifikacích by se o některých mohlo uvažovat jako o využitelných v praxi. Oceňuji průběh výzkumu a snahu 
dotknout se problematiky v terénu. Po formální stránce je práce víceméně v pořádku. Vytknul bych ale některé 
ne úplně standardní formulace, zejména v praktické části práce. Bakalářskou práci ale celkově hodnotím kladně 
a doporučuji ji k obhajobě.   

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
Dle systému Theses vykazuje práce nejvyšší míru podobnosti v jednom případě 63%. To je způsobeno tím, že 
studentka opakuje obhajobu bakalářské práce z akademického roku 2016/2017 a shoda je nalezena s původní 
prací. Kromě tohoto případu vykazuje práce nejvyšší míru podobnosti 0%. V tomto ohledu je tedy práce 
v pořádku.    

Otázky a náměty k obhajobě 
1. Pojednejte podrobněji o návrhu v kapitole 5.2 - povinné úvodní vzdělání pro zastupitele. 
2. Jak byste motivovala (případně stimulovala) zaměstnance místních samospráv, aby si zvyšovali svoje 
vzdělání?  
 

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto bakalářskou práci navrhuji hodnotit známkou: C 
 

V Pardubicích 14.5.2018 

Podpis  ..................................................................  


