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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:1

velmi dobře
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Předložená práce se v první části zabývá představením základních teoretických východisek, danou část
považuji za velmi dobře zpracovanou, musím ocenit použité zdroje pro její vypracování, které jsou
tvořeny zejména zákony upravujícími danou problematiku. Na druhou stranu se v práci často vyskytují
stylistické chyby jako např. gramatické chyby, chybná interpunkce (chybějící i nadbytečná), složení
vět (chybějící přísudky) a použití 1. os. mn. č., jež snižují úroveň předložené práce. Představení obce,
provedená analýza finančního hospodaření a procesu finanční kontroly je dle mého názoru pěkně
zpracována, avšak v textu není odkaz na zdroje, odkud byly informace čerpány, resp. odcitovány jsou
pouze obrázky a tabulky. Navržená opatření jsou značně obecného charakteru, proto kvalifikační práci
doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm "velmi dobře".
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3
1) Na str. 56 uvádíte: "Do příštích let obci doporučuji i nadále plnit a rozšiřovat strategický plán,…".
Jaká konkrétní rozšíření máte na mysli?
2) V kapitole 3 postrádám zdroje, odkud byly informace ohledně procesu finanční kontroly čerpány.
Mohla byste je, prosím, představit?

V Plzni, dne 25. 05. 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.

