POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

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

Analýza zadluženosti obcí ve Středočeském kraji
NAJMANOVÁ, Kateřina
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Oddělení ekonomických studií
Daniel Toth
Oddělení manažerských studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce je mimořádně náročné, zahrnuje aplikaci kvantitativních metod.

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.
Autorka postupovala v souladu se stanoveným zadáním. Zcela splnila dílčí a hlavní cíle. Výsledky lze považovat za velmi
hodnotné a užitečné.

Zvolený postup řešení

vynikající

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Metodologický postup lze považovat za zcela správný. Přináší nové poznatky.

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 výborná. Autorka prokázala schopnost syntézy sekundárních zdrojů a vlastních emirických zpracování dat
a primárních zdrojů.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Jazyková úroveň je výborná. Autorka se orientuje ve vědeckém stylu vyjadřování a zvládla formální nároky na bakalářskou
práci.

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 uváděny zcela správně v souladu s citační normou.

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
Autorka přistupovala k problematice velmi pečlivým způsobem s hlubokou znalostí problematiky. Přidanou
hodnotu práce vydím, ve schopnosti formulovat vlastní závěry s pomocí kvantitativních metod, které přináší nové a
užitečné výsledky.
Otázka
Vysvětlete, jak se zadluženost vybrané obce promítá do jejího investičního rozhodování?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 20.5.2018

Podpis:
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