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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Problematika obce Prameny 
Jméno autora: Katka Střelková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Ing. Lucie Ponicová 
Pracoviště oponenta práce: ÚMČ Praha 21 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tématem diplomové práce je problematika zadlužené obce Prameny, se zaměřením na příčiny, vývoj a následky jejího 
zadlužení. S ohledem na nedostatek oficiálních dokumentů týkající se dané problematiky obce, téma práce považuji za 
náročnější pro zpracování. 

 

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. 

Diplomová práce splňuje zadání. Autorka diplomové práce nad rámec zadání provedla i komparaci s jinou zadluženou obcí, 
která se potýká se stejným problémem.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autorka zvolila správný postup řešení. Dodržela stanovenou strukturu jak teoretické, tak praktické části. V praktické části 
autorka detailně charakterizovala vývoj událostí, které vedly až k současnému stavu. Vzhledem k dlouhodobě nepříznivé 
situaci umocněné rozpadem zastupitelstva nelze jednoznačně navrhnout řešení, které by vedlo k úplnému oddlužení obce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím výborně. Autorka využila velké množství odborné literatury i jiných zdrojů souvisejících 
s danou problematikou. Téma práce je kvalitně zpracované.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře logicky strukturovaná, jednotlivé části na sebe navazují. Typografickou a jazykovou stránku hodnotím velmi 
dobře i vzhledem k občasným stylistickým chybám. 

 

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. 
Výběr zdrojů a citací je relevantní. Citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami, tudíž není porušena citační 
etika. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkové hodnocení práce je velmi dobré. Práce je kvalitně zpracovaná, a proto ji lze využít jako komplexní zdroj 
informací o obci Prameny.  

 

1) Souhlasíte se zavedením zákona o bankrotu obcí? Pokud Ano, tak proč? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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