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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení finančního zdraví obce 
Jméno autora: Král Matěj 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Ing. Jitka Šůrová 
Pracoviště oponenta práce: Obec Třebotov 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je dle mého názoru dostatečné jasné a konkrétní. Cíl, kterým je navržení postupů ke zlepšení finanční kondice obce 
považuji za vcelku ambiciózní.  

 

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. 

Práce zadání bezezbytku splnila, a to jak obsahem, tak rozsahem. 
 

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

Zvolený postup odpovídá zadání a cíli práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce považuji za velmi vysokou. Student využívá znalosti získané studiem i poměrně velký rozsah současné 
odborné literatury, stejně jako aktuální dostupné zdroje dat a informací získaných praxí při své činnosti ve finančním 
výboru obce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň zpracování práce je velmi dobrá, stejně jako jazyková úroveň. Práce opakuje jen několik drobných 
překlepů. Student správně uvádí citace a odkazy na zdroje. Práce je jasná a přehledná, jednotlivé části na sebe logicky 
navazují. Za vhodné považuji i množství grafů, které jsou využívány vždy účelně k ilustraci dané problematiky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje jsou využívány v dostatečném rozsahu, jsou aktuální, vhodně zvolené a řádně citované. 

 

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. 
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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. 
 
Autor zpracoval téma zcela v souladu se zadáním a cíli práce, v dostatečném rozsahu a na vysoké odborné úrovni. 
Práce je přehledná a prakticky zaměřená. Ke zpracování byly využity nejen odborné zdroje, ale i praktické 
zkušenosti autora, které získal při spolupráci na rozpočtovém procesu obce Třebotov. Za správné 
považuji základní praktické doporučení, a to zvýšení vlastích příjmů obce Třebotov. Realizovatelnost jednotlivých 
doporučení by si však vyžádala samostatnou diskuzi. 
 
Při obhajobě my měl student odpovědět na následující otázky: 
 

1. Může obec Třebotov dosáhnout pomocí navržených opatření (např. pronájmem pozemku, prodejem 
drobného propagačního materiálu, či poskytováním drobných zahradních služeb občanům) dostatečně 
vysokých vlastních příjmů. Není efektivnější setrvat u zaměření na získávání financí z různých dotací, které 
se obci daří čerpat? 

2. Je obec institucí, která by se měla věnovat podnikatelské činnosti? Koresponduje tato myšlenka 
s posláním obce? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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