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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1:
Posouzeno
Posouzeno - podezřelá shoda
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2

výborně

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3
Hodnocená bakalářská práce má jasně stanovený cíl, a to zhodnocení procesu finanční kontroly na
příkladu konkrétní obce. Autorce se podařilo stanovený cíl naplnit. Taktéž má práce velmi vhodně
zvolené metodické postupy, které byly k naplnění stanoveného cíle využity. S ohledem na
zpracovávané téma se autorka vhodně vypořádala jak s teoretickou, tak praktickou částí práce. Na
příkladu obce Zaječov autorka zpracovala nejen podklady pro samotný cíl práce (viz výše), ale také se
věnovala analýze finančního hospodaření dané obce. Kladně hodnotím poměrně detailní analýzu
hospodaření, včetně konkrétních zdůvodnění hodnoceného stavu. Autorka také podstatnou část práce
věnuje finanční kontrole, kde mimo jiné také navrhuje určitá doporučení. Lépe uchopena mohla být
práce s jazykem, stylistikou, odborným jazykem. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o bakalářskou
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práci, studentka pravidelně konzultovala své dílčí kroky jak s vedoucí práce, tak se zástupci dané obce,
však hodnotím celkově práci jako velmi kvalitně zpracovanou, doporučuji k obhajobě a navrhuji
klasifikovat stupněm "výborně".

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4:
V práci uvádíte vysoké výdaje spojené s vodním hospodářstvím a školstvím - prosím o bližší
vysvětlení.
Průběh a postupy finanční kontroly hodnotíte na úrovni sledované obce velmi dobře. Jaké postupy jsou
vymezeny pro případ zjištěných nedostatků? Vy sama doporučujete vytvoření vnitřní směrnice, co by
měla obsahovat?

V Plzni, dne 25. 5. 2020

Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:
1
Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění
klasifikačního stupně.
2
Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.
3
Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět.
4
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky.
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