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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?  
Budeme-li práci hodnotit podle zadání, pak můžeme konstatovat, že jej autorka naplnila, neboť 

práce obsahuje právní úpravu hospodaření územních samosprávných celků, analýzu 

rozpočtového procesu, návrhy a doporučení. Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Struktura práce odpovídá názvu práce, je rozčleněna do pěti kapitol v souladu se zadáním 

závěrečné práce. Členění jednotlivých kapitol je přehledné a má logickou návaznost. Z hlediska 

rozsahu práce je dodržen počet stran textu.  
 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

Předložená závěrečná práce je zpracovaná v souladu se zásadami pro její vypracování. 

Teoretická část obsahuje vymezení právního hospodaření územních samosprávných celků, jak 

z hlediska rozpočtu, tak i rozpočtového výhledu a v neposlední řadě i z hlediska kontroly 

hospodaření.  

V praktické části se práce zabývá analýzou financování města Žatec v období 2008 až 2011 

s tím, že jako výchozí bod srovnání je zvolen rok 2007 a dále se zabývá rozpočtovým výhledem 

města Žatec na období 2012 až 2014.  

Práce obsahuje velmi kvalitní analýzu příjmů i výdajů města doloženou srovnáním, jak formou 

tabulek, tak grafy.  

Návrhy a doporučení postihují možné problémy v oblasti financování města Žatce, jak z hlediska 

možného právního rámce, tak i z hlediska komunální politiky včetně doporučení budoucího 

možného vývoje. 
 

4. Jiné poznatky kritické poznatky. 

Bez připomínek. 
 

5. Zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky. 

Práce se v podkapitole 3.1.2.1.1. zaobírá velmi aktuálním tématem a to rozpočtovým sdílením 

daní. Porovnává současný vývoj sdílených daní ve vazbě na rozpočet města a v neposlední řadě 

řeší i teoretický propočet sdílených daní v případě, že by byla přijata novela zákona upravujícího 

rozpočtové určení daní. 
 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Studijní prameny zcela odpovídají zaměření práce. Prameny jsou citovány v souladu s normami 

a odkazují se v textu na studijní prameny – literatuře uvedené v práci. 
 

7. Hodnocení formální stránky. 

Hodnocená závěrečná práce je na velmi dobré formální i jazykové úrovni. Citace a odkazy na 

literaturu jsou zpracovány dle norem.  
 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Práce svým zpracování, analýzou a doporučením je velmi vhodným materiálem a podkladem pro 

práci komunálních politiků a naskýtá i zajímavý pohled občanům města na vývoj financování 

města i jeho případná úskalí. Doporučuji práci publikovat. 
 

9. Celkové hodnocení práce. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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