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Marlréta Goeslovii

Podniková ekononlil<a a m:rnagement

FinančnÍ hospodaření Městského obvodu P|zeň 7

Hodnotitcl _ vedoucí Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Kritéria hodnocení: (1 nejtepší, 4 nejhorší' N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup vypracování práce

C) Teoretický záklacl práce (rešeršní část)

D) Č1eněrrí práce (do kapitol. podkapitol, oclstavcťr)

E) .Iazykové zpracování práce (skladba vět. gramatika)

F) Fcrrmální zpracování práce

G) Přesnost ťornrulací a práce s odbornýn'r jazykenr

H) Práce s.odbornou literaturou (norrny. citace)
I) Práce se zahrar_riční 1iteraturou. ťtroveli souhrnu v cizím '1azyce

J) C]elkor,}- postr'rp ř'eŠerlí a práce s itrfornracetrli

K) Ztir,ěrv práce a.jejich Íbrtnr'r1ace

L) Splnění cílťl práce

M) odborný přírros práce (pro teorii' pro praxi)

N) Spoltrpráce autora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k ř'ešerrí problenratiky práce

P) Celkový doje rrr z práce

Do Portzilu zČU u5,t zaclaný tento výsledel< kontroly plagiátorstvíl:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda

NaYrlruji klasiflkovat bakaiářskou práci klasifikačním stupněm:2

Stručn é zclůr'oclněrtí navrhovaného klasiÍil<ačníh o stupn ě :'r
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Baka1ářská práce strrdentky Markéty Goeslové je zaměřena Í-rnar'rční lrospodaření Městského obvodi-t

Plzeřl7 .

Práce ma kvalitně defirrovaný cíl a uveden metodický posttrp zpracovnárlí. ReŠeršní část je vylrovLrjící-

aŽ na zbytečné překlepy. ne vŽdy vlrodnou stylistiku či mnohcly ne 100 oÁ vyttŽití odborrrého jazyka.

Prácc.je vhodn8 člerrěna na své jeclrrotlivé části. průběŽně.jsor-l vytrŽívány odkazy rra por:Žité zdroie'
praktitka část práce obsal-rr-r"|e arralýzr-r příjmťr a výda.jťr.vybrané finančtlí ultazatele a vlastní doporr-rčcrrí

str-rclentky. Zde postrádárn větší l'rloilbku. čímŽ.je sníŽena kvalita práce.

Práce dle nré1-ro názoru splnila daný cíl, i kdyŽ arla|ýza v praktické části rnohla být kvalitnější. Celkově

práci ho dnotí m j u\9 yy!9uÚ]9!- do i ii k obhaiobě a navrlruii klasif,rkovat stupněm ''dobi'e''
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otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajoběa:

Představte konkrétní poloŽky příjmů a výdajů, které můŽe městský obvod Plzeň 7 sám ovlivrrit.

'Iakýnr zpťrsobem se podílí rněstský obvod Plzeň 7 na financování městské policie aZŠ? Iake
ttranaŽerské procesy městskénru obvodu Plzeň 7 v těchto oblastech přísluší?

V Plzni. dne 30. 8. 2016

, 'VVrn'/'^u-n'/

; Podois hodnotitele

Metodické poznárrrky:

l označte výsledek korrtroly plagiátorství, který jste zadallado Porrálu zČv aodůvodněte níŽe přiodůvodnění
klasifi |<aČního stupně.

r KliknLrtím rra pole vyber1e poŽadovaný kvalifikační stupeň.
r StrLrčně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l 0 vět.

' otázki, a připornínky k bliŽšírnu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky'

Posudek odevzdejte oboustranně vytiŠtěný na sekretariát l(FU, FEK ZČU do termínu stanoveného katedrou (viz stránky

katedry). PosLrdel< rnLrsí být opatřen vlastnoručním podpisern modře (pro rozeznátrí originálLr).


