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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Adéla Braunová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Katedra managementu 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Macháček 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro zpracování daného tématu DP je třeba umět aplikovat teoretické poznatky na konkrétní situaci zvolené municipality. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Studentka splnila stanovené cíle této DP. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka byla velmi aktivní v průběhu zpracování DP. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
K práci nemám žádné podstatné výhrady. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Mohlo být více využito zahraničních zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky této DP odpovídají rozsahu a typu DP. 

 
 
 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Předložená diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření a financování municipalit v České republice, 
konkrétně obce Hořepník. Cílem této práce je najít optimální řešení pro zlepšení hospodaření obce Hořepník. 
Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku obcí a rozdělování veřejných financí samosprávám. 
Konkrétněji se zaměřuje na představení teorie fiskálního federalismu, vývoj rozpočtového určení daní v ČR, 
rozpočtový proces, rozpočtovou skladbu a také na hodnocení hospodaření a financování obcí podle metody 
FAMA. V praktické části práce jsou aplikovány teoretické znalosti systému financování municipalit na příkladu 
obce Hořepník. Nejprve studentka zpracovala stručnou socioekonomickou analýzu obce a vyhodnotila ji pomocí 
analýzy SWOT. Následně je DP zaměřena na analýzu hospodaření a financování obce Hořepník letech 2007 – 
2014, která je završena shrnutím celkových výsledků provázaných s výsledky dotazníkového šetření a řízeného 
rozhovoru. Návrhová část diplomové práce vychází ze získaných údajů a analýz.  
 
Má dle Vašeho názoru obec Hořepník dostatek finančních prostředků na svůj rozvoj? 
Realizaci kterého opatření považujete za nejdůležitější? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 2.2.2016     Podpis: ing. Jiří Macháček 


