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Téma práce Význam dotací při hospodaření obce 

Cíl práce 
 
 

Cílem bakalářské práce je na základě rozboru hospodaření obce 
dokumentovat význam dotací jako dalšího zdroje financování 
obecních aktivit a dále zhodnotit efektivnost dotační politiky jak ze 
strany poskytovatelů, tak ze strany příjemců dotací. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jan Černohorský, Ph.D. 
 

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 vč. citací  x   

práce se zahranič.literaturou vč.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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

Bakalant zpracoval zajímavé a aktuální téma. Přes standardní uvedení do problematiky – fiskální 
federalismus a dotační financování – se věnoval zejména analýze rozpočtu vybrané obce s důrazem 
na dotační financování a analýzu efektivnosti vybraného dotačního titulu. Obě části zpracoval 
kvalitně, rozhodně na úrovni bakalářské práce. Výstupem jsou pak konkrétní náměty na zlepšení. 
Z celé zpracované bakalářské práce je vidět autorův přehled v dané problematice. Bakalant splnil cíl 
bakalářské práce. 

Připomínky a otázky k obhajobě: 
1. Jaká jsou hlavní pozitiva a negativa/rizika dotací z Evropské unie? 
2. Jak byste na základě zpracované analýzy obecního rozpočtu změnil financování obcí v České 

republice? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  

Vedoucí bakalářské práce: 
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.               Podpis: 

V Pardubicích dne 20. května 2015 


