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Autor se ve své práci na téma finanční zajištění veřejného projektu zaměřil na velmi

aktuální téma v oblasti financování investičního projektu územně samosprávného celku.

Tématu se zhostil velmi dobře. Práce je logicky sestavena od obecného úvodu do

problematiky veřejného projektu, přes popis základních dokumentů, které je nutné brát v

potaz při rozhodování o veřejných investicích. Stručně, ale zároveň výstižně objasňuje

základní pojmy tak, že jsou snadno pochopitelné a poměrně zdařile uvádí čtenáře do

problematiky.

V teoretické části práce definoval veřejný projekt, jeho principy a zásady v návaznosti

na zákon o veřejných zakázkách, který je v současné době často diskutován. Zdůraznil

důležitost teoretické znalosti tvorby obecního rozpočtu, fáze sestavování rozpočtu, jeho

schvalování a zmínil se o konkrétním složení rozpočtu obce. Zároveň vysvětlil samostatnou a

přenesenou působnost obce a představil orgány obce kompetentní při rozhodování o veřejném

projektu.

Praktická část je zaměřena již detailněji na konkrétní investiční projekt, v tomto

případě na energetické úspory budovy základní školy. Autor zde správně zařadil veřejný

projekt pod dotační titul, z kterého je možné čerpat a dále nastínil všechny potřebné

dokumenty, které je třeba předložit Fondu životního prostředí k akceptaci projektu a

následnému vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Velmi oceňuji dostatečný rozsah podkladů, které si nejen vyžádal od Obecního úřadu,

ale také sám zajistil poptáním bankovních subjektů. Pracoval tedy se skutečnými daty a jeho

práce je proto ukázkou reálného řešení financování veřejného projektu nejen po teoretické, ale

také po praktické stránce. Na základě podkladů, které získal, vytvořil tři různé varianty

financování konkrétního projektu a stanovil situace, za kterých by byly jednotlivé varianty

použity.

Předložená bakalářská práce je pečlivě zpracovaná a byly v ní splněny všechny cíle,

které si v úvodu práce autor položil. Čerpáno bylo z velkého rozsahu literatury a platných

zákonných norem. Byl dodržen metodický postup od plánování, žádosti o dotaci až po

financování projektu.

V práci objevuji jen drobnější nedostatky, jako například volbu větných spojení, kdy

jsou volena dlouhá souvětí a je složitější vnímat jejich význam. Rovněž bych volila jiný druh



normy citací. Použitá norma citace způsobuje nepřehlednost použité literatury a zdrojů, ze

kterých bylo čerpáno. Citovanou literaturu je nutné vyhledávat na konci práce a to celý proces

zahloubání se do problematiky zdržuje. Posledním doporučením pro autora by bylo sestavení

obsahu v jiné posloupnosti. Kapitola Č. 8 o územně samosprávných celcích by měla být

zařazena před kapitolou Č. 3 "Rozpočty územní samosprávy". V tomto sledu by bylo členění

vhodnější.

Závěrem bych ráda zdůraznila, že výše zmíněné nedostatky jsou zde uvedeny

z důvodu objektivity posudku oponenta, nejedná se však o nic, co by zásadně snižovalo

kvalitu práce. Odborná úroveň a zvolené téma zcela odpovídají požadavkům kladeným na

bakalářskou práci. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.
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