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A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              
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N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     velmi dobře   

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Hlavním cílem hodnocené bakalářské práce je provést demonstraci finanční kontroly na příkladu 

konkrétní obce a provést zhodnocení realizace finanční kontroly a dodržování právních předpisů na 

úrovni konkrétního samosprávného celku. Práce tak přináší nejen teoretický pohled na problematiku 

finanční kontroly na úrovni územní samosprávy, ale také z pohledu praxe a umožňuje tak zhodnotit 

provázanost teorie a praxe. Autorce se podařilo stanovený cíl naplnit. Teoretická i praktická část 

bakalářské práce jsou vyrovnané (vzhledem k danému tématu), autorka poměrně vhodně pracuje 

v textu s odbornou literaturou a příslušnými právními předpisy. V praktické části se autorka věnuje 

představení města Sušice, organizační struktuře a zejména finančním aspektům. U hodnocení samotné 

finanční kontroly mohla autorka navrhnout vlastní doporučení pro zefektivnění daných procesů, a to i 
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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. 

 

přesto, že jsou hodnoceny jako velmi dobré. Blíže mohly být specifikovány konkrétní dílčí kontroly. 

Celkově však práci s ohledem na skutečnost, že se jedná o bakalářskou práci, hodnotím kladně, 

zejména komunikaci autorky s konkrétním městem. 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm "velmi dobře.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Jak velká pozornost je věnována ve sledovaném městě problematice vodního hospodářství? Má v této 

rovině město zásadní problémy, které je nuceno řešit? Je zásobování pitnou vodou důležitým faktorem 

rozvoje města? Jakou konkrétní roli hraje problematika vodního hospodářství v části financí? 

Jak sledované město postupuje při zjištění nedostatků v rámci finanční kontroly? 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne  24. 5. 2020        Podpis hodnotitele  
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