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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Analýza a komparace zadluženosti vybraných obcí
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bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení ekonomických studií
Daniel Toth
Oddělení ekonomických studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

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.
Zadání bakalářské práce bylo zcela splněno. Výsledky bakalářské práce mají praktický užitek v oblasti managementu měst a
obcí.

Zvolený postup řešení

správný

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

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Odborná úroveň je vysoká. Autor prokázal schopnost propojit teoretické znalosti s vlastními výpočty a interpretacemi.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Autor použil vědecký styl vyjadřování, správně formátoval text a nedopustil se závažnějších stylistických chyb.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Zvolte položku.

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 je dostatečný, převažují elektronické zdroje. Autor se držel citační normy.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Bakalářská práce splňuje obsahové, metodologické a formální požadavky pro obhajobu. Autor prokázal pečlivý
přístup ke zpracované problematice.
Otázka:
Jaké navrhujete udržitelné nástroje snížení dlouhodobé zadluženosti vybraných obcí?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 18.5.2018

Podpis:
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