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Diplomová práce Bc. Lenky Hanákové je zpracována na téma "Financování stavební zakázky a její
dopad na hospodaření obce" v rozsahu 70 stran textu a 89 stran příloh. Diplomovou práci lze
formálně rozdělit na část teoretickou a část praktickou.

V rámci úvodní části diplomantka nejprve vymezuje problematiku veřejných financí a veřejného
sektoru, následně podrobně vymezuje zadávání veřejných zakázek. Následující kapitola je věnována
zdrojům financování veřejných zakázek, důraz je zde kladen zejména na dotace v rámci fondů
Evropské unie, zmíněny jsou rovněž možnosti národních zdrojů, tedy státního rozpočtu a rozpočtů
municipalit.

Praktická část je zaměřena na případovou studii v podobě finančního zajištění projektu realizacedvou
cyklostezek ve městě Jihlavě. Je zde popsáno finanční řešení daného projektu včetně změn, se
kterými se musel investor vypořádat. V práci je identifikován zdroj finančního zabezpečeníprojektu,
je zde rovněž zmíněno výběrového řízení na dodavatele včetně představení jednotlivých nabídek.
V závěru je provedena sumarizaci rámcových dopadů projektu na rozpočet města.

Diplomová práce je zpracována na kvalitní odborné úrovni, z práce je patrné, že se diplomantka
dostatečně obeznámila s řešenou problematikou a zjištěné informace dokázala promítnout do
praktického řešení. Na škodu práce je, že v rámci praktické části je uveden pouze skutečný stav
financování projektu a nejsou zde řešeny případné alternativy. Po prostudování práce však lze
konstatovat, že cíle vymezené zadáním diplomové práce byly naplněny. V práci jsou využity aktuální
legislativní podklady i vhodné hodnotící přístupy a metody. Z formálního hlediska je práce rovněž
v pořádku, je zpracována přehledně a bez většího počtu gramatických chyb a překlepů, byť bych vytkl
drobné nedostatky vodkazech na literaturu či uvedení teorie k tématům s prací přímo
nesouvisejících.

Otázka:

• Jaký by Dlfl alternativní způsob financování projektu v případě neúspěchu žádosti o dotaci?
Měla by obec k realizaci takového projektu přistoupit?

Diplomová práce je zpracována v souladu s platnými předpisy, diplomantka prokázala odpovídající
teoretické znalosti, které dokázala promítnout do praktické aplikace. Z tohoto důvodu doporučuji
diplomovou práci Bc.Lenky Hanákové k závěrečnéobhajobě.

Klasifikace: B- velmi dobře
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