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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-ne|ze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracoviíni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracováni práce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos ptáce (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 zČv aylzadaný tento výsledek kontroly ptagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

Navrhuj i klasifikovat bakalářskou práci klasifi kačním stupněm:2
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3

Tato bakalářská práce je rozdělena do šesti kapitol a samotného závěru' Charukterizuje finanční
hospodaření městského obvodu č. 7 Plzeň - Radčice. První tři kapitoly jsou teoreticé, přibližují
uzemní správní celky a jejich financování. V další kapitole je představen městský obvod Radčice'
Stěžejní jsou pak kapitoly pět a šest a samotný závěr práce. Zde autotka provedla tozbor hospodaření
městské části a nazákladě zjištěných údajů formuluje závěry, ale i návrhy na opatření pro zlepšení
současného stavu. Zde je patrná dobrá teoretická příprava a schopnost zpracovatelky pracovat

s množstvím materiálů, jejich utřídění' ale hlavně využiti pro správné koncipování návrhů na zlepšení
situace, coŽ je patrné v závětu samém. Práce je v celém rozsahu zptacovánapřehledně, jednotlivé

kapitoly na sebe navazují. Po Strance Sty
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Dle mého názoru práce splňuje požadavky na ni kladené a protože i cíle práce byly splněny doporučuji
ji k obhajobě.

otázky a připomínky k bližšímu lysvětlení při obhajoběa:

1. Na str. 46 uvádite, že pŤíjmy z daně z nemovitých věcí by bylo moŽné zvýšít pomocí místního
koeficientu. Řekněte názor,jak by na toto zvýšení asi reagovali občané Radčic'

2. Uveďte s jak velkým rozpočtem v letošním roce obvod Radčice hospodaří a je-li dostačující na
pokryí potřeb.

V Plzni, dne 12.2.2016
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Metodické poznámky:

I označte výsledek kontroly plagiátorství' kterýjste zadaIlado Por1álu zČtl a odůvodněte nížepÍi odůvodnění
klasifikačního stupně.

2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3 Stručně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
4 otázky a připomínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tti otázky .

Posudek odevzdejte oboustranně výištěný na sekretariát KFU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky
katedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozeztání originálu).


