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

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)

F) Fornrální zpracování práce
G) Přesr'rost forrnulací a práce s odbornýnr.jazykenr
H) Práce s odbornou literaturou (normy. citace)
I) Práce se zal-ir'aniční literatr-rrou. ťlroveň solthrnu v cizím ̂ jaz5,ce

J) Clelkový postup řešení a práce s inťornracemi
K) Závěry práce a jejiclr formulace
L) Splnění cílů práce
M) odborný přínos práce (pro teorii. pro praxi)

N) Př'ístup autora k řešerrí problernatiky práce

o) Celkový dojenr zpráce

Navrlrr-rj i klasifi kovat bakalářskou práci klasiflkačním stupněnr: 
i

Stručné zd ůvodněn í navrhovaného lrlasiÍjkačního stupně: 2
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dobře

Stuclerrtka zvolila pro svoji bakalářskotr práci téma týkající se hosp<ldaření rllLrrricipalit. konkrétně

rlrěstského obvodr.t Plzeň ] .

Z l.orIllálnílro lrlediska práce obsal'itlje překlepy. nerrívŽdy zarována do bloku, nejsou vŽdy jednotné

nadpisy apod' Formální strárrktl práce tedy lrodnotím.jako podprůnrěrnou.

Z lrledisl<a obsalrového má práce logickou strukturu, rre.iprve.ie definován cíl práce, ttveden metodický

postup. poté násled,-rje vyrlézení veřejné správy. ťtzenrní sanosprávy a je'ií financování se zatrrěřet]ít-t-l

i-,u ot-,.. a jejich rozpočty. Samotná analýza fir'rančníl'ro hospodař'ení konkrétního nlěstského obvodrr
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není moc podrobná, ale kladně lze lrodnotit analýzttpříjmů a výdajťr (slabší část praktické části.ie

věnovátra Írnančním ukazatelům, kde práce působíiako odborně nevyrovnar-rá).

PřestoŽe práce patří svou kva]itou spíše k pácern podprůměrným,Izekonstatovat, Že stanover-iý cíl byl

splněrr (i kdyŽ s výhradami). Práci iedy doporuouji k óut''uJouc a navrhuji klasiťrkaci ''dobře'''

otázkyapřipomínkykbližšímuvysvětlenípřiobhajobě:'

Detailněji zclťrvodněte rozdíly u ukazatele zadluženosti - viz Tabulka č' 1 1, str' 49'

.Iaký právní přědpis přinesl skutečnost, Že od roku 201 3 jsou účetní výkazy zpracovány zvlášt' pro

kaŽdý obvod a předtím tomu tak rrebylo?

/
ll,u,1,,",2-

Podpis hodnotitele
V Plzni. clne 31. 8. 2016

Metodické poznárnky:

l l(liknutírl na pole vyber1e poŽadovaný kvalifikační stupeň'
, Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační StLlpeň. oďůvodnění zpracuite v rozsahu 5 _ l 0 vět'

, ó;;'k' a připornínky k bliŽšímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky'

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU, FEK ZČU nejpozději do termínu stanoveného katedrou

(viz stránky katedry). posLrdek rnLrsí být opatřen vlastnoručnírn podpisem modře (pro rozeznání originálu)'


