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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší,4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členěnipráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešení apráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešení problematiky práce
P) Celkový dojem zpráce

Do Portálu zČu nylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíi:
Posouzeno
Posouzeno - podezŤelá shoda

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm :2 výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Bakalářská ptáce Finanční hospodaření města PelhŤimova má logickou a přehlednou strukturu.
V teoretické části se autor zabývá charakteristikou územní samosprávy a jejího financování včetně
rozpočtového procesu. Zde ěerpá z odborné literatiry apoznatky pak aplikuje vhodným způsobem
v další části své práce. Patrná je dobrá znalost autora hodnocené problematiky, ale i konkrétního
sledovaného prostředí . Závěry jsou logické' vyplývaj i ze zj1štěných faktů a závěry na zlepšení
podtrhují potřeby občanů hodnoceného města. TéŽ velmi dobře působí srovnání Pelhřimova s městy
Havlíčkův Brod a Zďár nad Sázavou.
Celápráce působí uceleným dojmem, je velmi pečlivě zptacovaná a cíle formulované v úvodu jsou
splněny. Doporučuii k obhaiobě.
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otátzky a připomínky k bližšímu }ysvětlení při obhajoběa:

1. Y závěrech uvádíte, že kvalitní cyklotrasy by pomohly snížit počet projíŽdějících a parkujících aut

v centru města' Vysvětlete blíŽe toto vaše tvrzení.

2'Pročjste si pro srovnání rozpočtu města Pelhřimova vybral právě města Havlíčkův Brod a Žďar nad
Sázavou. Jakou vypovídací hodnotu má toto srovnání?

3.Měl jste možnost seznámit se závěry vaší práce zastupitelstvo města? Jestli ano, s jakým výsledkem?

V Plzni, dne 12.2.2016 Podpis hodnotitele

Metodické pomámky:

l označte výsledek kontroly plagiátorství, kterýjste zadallado Portálu zČu aodůvodněte nížepÍi odůvodnění

klasifikačního stupně.
2 Kliknutím na pole vyberte požadovatý kvalifikační stupeň'
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasif,rkační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.

4 otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě ažtÍi otázky.

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU' FEK zČu ao termínu stanoveného katedrou (viz stránky

katedry). Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeztání originálu)'


