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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  

 

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   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Práce se snaží podchytit aktuální problém, se kterým se potýká mnoho obcí. Tímto 

problémem je otázka, jak sestavit rozpočet obce, aby podpořil řízení dané obce (dosahování 

vytyčených cílů, analýza a kontrola vhodného čerpání prostředků v průběhu rozpočtového 

roku apod.). Analýza je v práci provedena formou případové studie zachycující realizaci 

rozpočtových metod ve vybrané malé obci (199 obyvatel). Práce porovnává několik 

vybraných přístupů, jak sestavit rozpočet. Může tak sloužit jako základní podklad pro jednání 

orgánů dané obce o vhodnosti dosavadního přístupu k rozpočtovému hospodaření a otázce 

dalšího postupu v této oblasti. 

Jednotlivé metod jsou postaveny na studentkou vytvořených modelových příkladech. Pro 

důkladnější posouzení by bylo vhodné doplnit uvedené příklady např. diskuzí se starostou 

či místními zastupiteli ohledně reálných přínosů a naopak nákladů, se kterými by bylo možné 

se setkat při zavádění konkrétní metody v obci.  



V práci by bylo vhodné věnovat pozornost také formální stránce. Jako příklad lze uvést 

důslednější práci s tabulkami a grafy, kdy u mnoha těchto objektů chybí např. jednotky 

zobrazených hodnot. 

 

Otázka do diskuze: 

Závěry práce jsou velmi obecné. Např. se doporučuje dané obci nadále využívat přírůstkový 

způsob sestavování rozpočtu, který by byl doplněn metodami výkonového a přírůstkového 

způsobu sestavení rozpočtu. Jedná se však o rozdílné metody. Jaký způsob by studentka tedy 

upřednostnila? Současné využití všech metod by pravděpodobně vedlo k větší administrativní 

zátěži obce v porovnání s dosaženými přínosy vybrané metody. 

 

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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