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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti  x  
praktické zkušenosti x   
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    x 
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
 x   

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
 x   

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 x   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Spolupráce obcí představuje jednu z hlavních možností jak podpořit rozvoj zejména v malých 
obcích. Právě na zhodnocení přínosů těmto malým obcím je zaměřena předložená bakalářská 
práce. Studentka si vedle cíle práce stanovila tři hypotézy, které hodlá prostřednictvím 
dotazníkového šetření verifikovat. Aby mohla cíl a ověření hypotéz provést, vymezuje 
nejprve obec a její hospodaření. Také se zaměřuje na charakteristiku jednotlivých faktorů, 
které mohou podpořit rozvoj v obci. V obecné rovině jsou v práci charakterizovány i různé 
formy spolupráce obcí.  
Samotná analýza byla provedena na vzorku obcí sdružených do Svazku obcí pod Kunětickou 
horou. Právě v rámci těchto obcí bylo provedeno již výše zmíněné dotazníkové šetření. Za 
zmínku stojí také skutečnost, že studentka vedle běžných vyhodnocovacích postupů využila 
také vybrané statistické metody, kterými jsou test hypotézy o relativní četnosti a Wilcoxonův 
test. 
 
 



Otázky k obhajobě: 
1) Jaké formy spolupráce jsou nejčastěji využívány v ČR a jaké jsou vývojové tendence 

v této oblasti? 
2) Využívá se spolupráce obcí i v jiných státech Evropy? Jaké formy se zde hlavně 

využívají? 
 
Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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