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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
studenta:  Bc. Martin Kasal, DiS. 
s názvem: Analýza a evaluace systému dotací pro jednotky PO SDH obcí v Karlovarském kraji

Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30)* 

28 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 19 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)* 

8 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)* 

38 

5. Celkový počet bodů 93 

* Detailní popis hodnocení uveďte v komentáři 

Návrh otázek k obhajobě

1. K jakému účelu slouží účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR,
jakým příjemcům a proč je určena?

2. Uveďte příklad největší zjištěné disproporce mezi četností nasazení jednotek SDH obcí a výši
obdržených neinvestičních dotací v Karlovarském kraji.

3. Které proměnné faktory ovlivňují systém přidělování neinvestičních dotací obcím, bez ohledu na
případnou aplikaci vámi stanoveného poměru rozdělení finančních prostředků?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Při práci na předmětném tématu bylo zřejmé, že diplomant o této problematice dlouho přemýšlel a měl
jasně strukturované představy o výsledku. V průběhu zpracovávání diplomové práce student postupoval
samostatně a iniciativně. Dohodnuté konzultace probíhaly věcně a účelně. Výsledek diplomové práce je pro
podmínky praxe velmi zajímavý. Jedná se o cenný, komplexně zhodnocený argument k systémovým
úpravám stávajících dotačních programů aplikovaných v Karlovarském kraji.  Vzhledem k tomu, že
výsledek diplomové práce je obecně platný pro systém v celé ČR, je možné tyto poznatky aplikovat ve všech
krajích ČR.      
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Kontaktní adresa: Závodní 205, Karlovy Vary 360 06
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