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Cílem práce je na základě analýzy příjmových a výdajových položek 

rozpočtu vybrané obce a výhledu v oblasti financování municipalit 

zhodnotit její hospodaření a navrhnout doporučení pro její vyšší 

ekonomickou samostatnost a efektivnost rozpočtových výdajů. 

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   

 

kritéria 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    

 

Bakalantka ve své práci zpracovala aktuální téma týkající se hospodaření obcí, konkrétně municipálního 

rozpočtu obce Tři Dvory. Bakalantka při zpracování vycházela ze standardní charakteristiky obce a jejího 

rozpočtu, popisu kontroly hospodaření a charakteristiky vybrané obce. Dále pokračovala analýzou příjmů a 

výdajů rozpočtu obce Tři Dvory ve vybraných letech. V této části se zaměřila na hlavní determinanty ovlivňující 

tyto veličiny. Výstupem práce je poté shrnutí hlavních poznatků a návrhy a doporučení vedoucí k vyšší 

ekonomické samostatnosti obce a k vyšší efektivnosti výdajů. Tyto výstupy odpovídají požadavkům na úroveň 

bakalářské práce. V práci bakalantka prokázala široké znalosti z daného tématu. Při zpracování práce byla 

bakalantka iniciativní a samostatná. 

  



 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Jaké nejvýznamnější problémy spatřujete v hospodaření malých obcí? 

2. Jaké významnější investiční akce  byste navrhla obci Tři Dvory realizovat v blízkých 

letech a jaké financování byste doporučila? 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
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