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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   
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 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 
funkční 

 
 
Diplomová práce se zabývá oblastí financování přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností. Autorka si 
dala za cíl analyzovat a zhodnotit míru dostatečnosti jejího financování na základě dostupných dat. Práce je 
rozdělena do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. V prvních kapitolách je věnována pozornost veřejné správě 
s důrazem na problematiku obcí a přenesené působnosti. Následně je popsána problematika financování 
přenesené působnosti v případě obcí s přenesenou působností včetně charakteristiky metodiky výpočtu výše 
příspěvku. Poté následuje analytická část práce, na základě které jsou vyvozeny závěry a provedeno hodnocení 
pro zvolené obce.    
V předložené diplomové práci bylo zvoleno aktuální téma, kterému je věnována dlouhodobě značná pozornost. 
Celkové zpracování práce ukazuje na velmi dobrou úroveň v teoretické i praktické části a pochopení zadaného 
problému. Kladně lze hodnotit práci s literaturou, vhodnou strukturu práce a stylistickou úroveň. Jednotlivé 
kapitoly na sebe logicky navazují a v praktické části je text doplněn množstvím převážně kvalitně 
okomentovaných grafů a tabulek. Určitou slabinu práce shledávám v hodnocení analyzovaných výstupů, 
kterému mohla být věnována větší pozornost. Celkově je ale možné konstatovat, že práce splnila stanovené cíle a 
lze ji doporučit k obhajobě. 
 
 
 
 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
1) Jaký je Váš názor na smíšený model veřejné správy, který je v podstatě jedním 
z předpokladů existence a tedy i financování přenesené působnosti?  
2) Jaký mají názor představitelé analyzovaných obcí na strukturu jimi prováděné 
přenesené působnosti? 

 
Práce je 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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