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Tato diplomová práce se věnuje problematice financování veřejných zakázek obcemi a

dobrovolnými svazky obcí. Teoretická část popisuje problematiku veřejné zakázky, veřejnou

správu, spolupráci obcí, fungování dobrovolných svazků obcí a způsoby financování veřejných

investic. Práce analyzuje dobrovolné svazky obcí v Moravskoslezském kraji, Praktická část
stanovuje možnosti, srovnává a vyhodnocuje financování konkrétního realizovaného projektu -

jedné etapy ryklostezky Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ! x ! D

2. Vhodnost použitVch metod a postupŮ ! X ! !
3. Využitíodborné literatury a práce s ní ! x ! !
4. Formální, qrafická a jazyková úprava práce ! M

Lf] ! !
5. splnění požadavků zadání práce D x I !

Komentář k bodům 1. až 5.:

Odborná úroveň práce je odpovídající. Využité postupy a metody jsou odpovídajicí, studentka se

dokázala zorientovat ve velkém množství legislativních i jiných odborných podkladŮ. Využité zdroje
jsou korektní, v ojedinělých případech chybí zdroj dat či bližší specifikace předkládaných statistik.

Formální i grafická úprava je odpovídalící,v práci se vyskytuje pouze omezené množsWígrafických
či pravopisných chyb. Diplomová práce vyhověla požadavkŮm zadání a splnila daný cíl,

Připomínky a dotazy k práci:

Při obhajobě prosím o zodpovězení otázek:

1. Upřesnit definice územního členění: městys a okres. V práci nejsou tyto pojmy zcela přesně

Vymezeny.
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2. Obr.6,2 a 6.3 (str.38 a 39): proč není uvedeno hl. město Praha? Je Praha Členem nějakých

dobrovolných svazků obcí?

3. Ze soukromých bank je jako příklad možného financování uvedena Komerční banka. ProČ

byla zuolena právě tato a v čem spočívá zmiňovaný revolvingový úvěr?

7ávérz

Diplomová práce je zpracována na dostatečné odborné Úrovni, diplomantka se s řeŠenou

problematikou dostatečně seznámila, Diplomovou práci doporučuji k závěreČné obhajobě.
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