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Cílem práce je analýza financování základního školství ve vybrané obci za 
sledované období 2002-2013 pomocí analýzy časových řad. Dále bude 
analyzována změna ve financování základního vzdělání ve vybrané obci v 
souvislosti se změnou v rozpočtovém určení daní platného od 1.1.2013. 
Součástí bude zhodnocení hospodaření vybrané školy. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. et Ing. Veronika Linhartová, 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 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: 

Autorka bakalářské práce si zvolila téma analýzy financování základního školství ve 
vybrané obci, včetně zhodnocení změn ve financování základního vzdělání v této obci v 
souvislosti se změnou v rozpočtovém určení daní platného od 1.1.2013.  

Bakalářskou práci autorka započala teoretickým vymezením zvolené problematiky. 
Zejména první kapitola práce však působí značně heterogenně a nesourodě. Jednotlivé 
kapitoly práce nejsou vyvážené. Zatímco první kapitola má rozsah téměř dvaceti stran, 
následující kapitola má strany pouze čtyři. 



Pro praktickou analýzu financování základního školství si autorka zvolila obec 
Rasošky. Bakalantce nelze upřít snahu o analýzu financování základního školství v této obci 
v období 2002-2013 i zhodnocení hospodaření školy, které určité závěry přinesly. Provedená 
analýza změn ve financování základního vzdělání ve vybrané obci v souvislosti se změnou v 
rozpočtovém určení daní (RUD) platného od 1.1.2013, jež je součástí stanoveného cíle práce,  
je však poměrně povrchní. Analýza nezohledňuje, kolik měla škola v příslušném roce žáků. 
Rovněž není v jednotlivých letech uvedeno, kolik žáků je tzv. přespolních. Z textu bakalářské 
práce vyplývá, že se počet žáků ve sledovaném období vůbec neměnil a transfery od okolních 
obcí, které přestaly plynout se změnou RUD, nebyly pro obec významné. V kapitole 
postrádám detailní zhodnocení změn, které s sebou změna zákona o rozpočtovém určení daní 
a školského zákona přinesla zvolené obci. V provedené analýze by bylo přínosnější pracovat 
s hodnotami příspěvků přepočtených na žáka školy. Absolutní hodnoty, jež autorka v práci 
prezentuje, mohou být v souvislosti s měnícím se počtem žáků školy zkreslující. 

Regresní analýza rovněž není zcela správně provedena. Není zmíněn způsob tvorby 
regresního modelu. Rovněž není komentována kvalita modelů, tedy zda mají nějakou 
vypovídající schopnost. Dále R2 není determinant (str. 46 i str. 52), ale index determinace.  

Bakalantka byla na řadu výše zmiňovaných nedostatků upozorňována v průběhu 
zpracování práce, došlo však k zapracování jen některých připomínek vedoucího práce.  

Na základě výše uvedeného hodnocení práce bakalářskou práci doporučuji k 
obhajobě a v případě zodpovězení položených otázek hodnotit známkou dobře. 

 

V rámci diskuse doporučuji položit následující dotazy: 

1) Vysvětlete, jaké konkrétní důsledky měla změna v rozpočtovém určení daní platného 
od 1.1.2013 pro Vámi zvolenou Základní školu Rasošky. Svá tvrzení podpořte 
konkrétními hodnotami příspěvku na žáka. 

2) Na str. 38 uvádíte: „Pokud nedojde ke změně zákona o rozpočtovém určení daní, 
nemělo by docházet ani k výrazné změně výše tohoto příspěvku.“ Jaký důsledek pro 
obec bude mít, když se sníží vybraný objem sdílených daní? Jaké faktory mohou toto 
způsobit? 

 

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